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ক্রুঞ্পান্বাদ ও আ্ডাস্পন্তি 

কলিষুগে ধর্ম্মসাধনার স্থুপ্রশস্ত পথ শুদ্ধ। ভক্তি । শ্ীমন্তাগবত শাস্্, বিশেষ করিয়। 

এই পথের আগাগোড়! বর্ণনা করিয়াছেন । '্রীকৃষ্জচৈতম্থ মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া, 
সর্বসাধারণের জন্য এই পথ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন । ভক্তি-পথের পথিক বলিতেছেন-_ 

“কৃপাহি কেবলম্।” সকলি তাহার কৃপা ;--সেই তিনি-ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ; 

সেই তিনি- _প্রীগোবিন্দ, হরি; তিনি পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; তিনি গতি, ভর্তী, 

প্রভূ, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও স্থহৃৎ। আর কেহ নাই, আর কিছু নাই, আপনার বলিবার 
একুলে ও-কুলে আর কেহ নাই_অত এব, "শীতল বলিয়া শরণ লইনু, গুটি কমল 
পায়।”. ইহাই আত্মানিবেদন, ভক্তি-সাধনার ইহাই শেষ কগা। 7 
কথাটা খুব সহজ, কিন্তু ভারি কঠিন। শ্রীমদ্তাগবতের সাহাব্যে বিচার করিতে হইবে, 

একথার অর্থ কি এবং সাধন কি? সত্য করিয়া একথা কে বলিতে পারে, আর কখনই 

বা বলিতে পারে? মুখে বলাই তো সত্য করিয়া বলা নয়, সুতরাং বিচার আবশ্মাক। 

যদি কেহ বলেন--আবার বিচার কেন? “বিশ্বাসে মিলয়ে বস্ত্র” বিশ্বাস কর । আমরা 

বলি-বিশ্বাসই তো করিতে চাই, কিন্তু বিশ্বাস কি এতই স্থলভ জিনিস, বিশ্বাস করিব. 

বলিলেই কি বিশ্বাস করা যায় ? খধীহারা তাহ! পারেন তাহারা আত্মজয়ী, তাহাদের চরণে 

দূর হইতে প্রণাম করিতেছি, তাহাদের নিকটে যাইবারও আমাদের অধিকার নাই--আমাদের 

শান্জ্র লইয়া বিচার কর! সাধন, এই সাধনের ফলে বিশ্বাস অর্জন করিতে হইবে । খাঁহারা 

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাদের সংশয় নাই, জানিবারও কিছু নাই, বিচার 

করিবারও কিছু নাই। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভূমিতে দীড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি এবং ঝুঝিতে পারিতেছি, 

তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া ও বুবিয়া, মানুষের প্রক্কৃত অবস্থার পরিচয় লইয়া, ধীরে ধীরে 



4৯. ৮ ক্ুপাবদ ও জাতক 

সতর্কভাবে শানু নৃযুক্তি পুত ও প্রণালীবদ্ধ বিচারণায় প্রবেশ করিতে হইবে | কৃত 
হইলে চলিবে না। 

আমরা, আমাদের চারিদিকে প্রতিনিয়ত যে হাজার হাজার মানুষ__পুরুষ ও স্ত্রীলোক « 

দেখিতে্টি__ইহার। কোথীয় ? মানবাত্মার ক্রমবিকাশের যে সোপানশ্রেণী, শ্বপ্রাচীন ্র্ষবিত” 

খধিগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, ইহার! ব1 ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই, সেই সোপানমালার 

কোন্ স্তরে দীছাইয়া রহিয়াছে ? ইহাই প্রথম প্রশ্ন । এই প্রশ্মের সছুত্তর প্রারস্তৈই 
প্রয়োজন কারণ, অধিক্কার নির্ণয় না করিয়া কোন কথ! বলিলে, সে কথার কোন মূল্য 
থাকিবে না, সে কথায় লাভ হবে না, ক্ষতি হইবে । অনধিকার-চর্চ। বড় রকমের পাপ, 
এই পাপে মানবজাতি শীপ্র শীত্র অধঃপাতিত ও ধ্বংস ্ রাপ্ত হয় ! 

মানুষ, বিশেষ করিয়া আম!দের দেশের মানুষ, অধিকাংশই তমে|গুণে আচ্ছন্ন হইয়া 
শোক, মোহ, ভয়, নৈরাশ্য এবং অনসাদে ডুবিয় রহিয়াছে । চারিদিকেই জড়তা, সর্বত্র 
নিশ্চেম্টত! ও নিরুগ্ভম | উহা কি সত্যক্ঈহে? একথার কি কাহারও সন্দেভ আছে ? 
একথায় কি কেহ আপন্তি করিবেন? আশা করি, কেহ আপত্তি করিবেন না। চিরদিন 
“এমন ছিল না। কেন এমন হইল, তাহা লইয়া অকারণ বিতগু-স্থষ্ঠির গ্রয়েজন নাই। 

আমর! তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছি, ইহার কিছু ওুঁষধধ আছে কি না, তাহাই এখন আলোচনার 
বিময়। 

অনেকেই জানে না, বোঝে -না, এবং বুঝিতে চেষ্টাও করে না যে--সে তমোগুণে 
আচ্ছন্ন, অন্তমুখী হইয়। ত্রিগুণের তত্ব প্রত্যেককে আজ আলোচনা করিতে হইবে, 
প্রতেককে অবধারণ করিতে হুইবে-_তাহার প্রকৃতিতে এই তমোগুণ, কোথায় এবং কি 
প্রকারেই বা! তাহা কাধ্য করিতেছে, আরও বুঝিতে হইবে--এই মোগুণের সহিত কি 
প্রকারে সংগ্রাম করা আবশ্যক । এই কথা প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইয়া দেওয়া আচার্্য- 
গণের উচিত। তমোগুণের স্বভান এই যে. তমো গুাচ্ছন্ন ব্যক্তি বুঝিতেই পারে না যে, সে 
তমোগুণে ডুবিঝা রহিয়াছে--তমোগুণের ধর্ম, আবরণ ও মোহ । তাহাকে বুঝাইতে গেলে 
সে রাগ রুরে এবং অধীর হইয়া উঠে। 

তমোগুণাচ্ছম মানুষ মনে করে যে, সে একেবারে অসহায় ও শক্তিহীন। মনে করে; 
নিজের শঞ্ির দ্বারা সে কিছুই করিতে পারে না। আত্মশক্তির মহিমা ভুলাইয়া দেওয়াই 



ক₹পাবাদ ও আত্শক্তি ঙ) 

তমোগুণের প্রধান কার্য, ইহাই তমোগুণের বিশেষ লক্ষণ। বাহিরের জগতে অর্থাৎ 
অনাত্মের মধ্যে যাহ! চলিতেছে ঝা যাহা রহিয়াছে, তামসিক মানুষ কোনরূপে চ্স্তা। ন! 
কাঁধয়। অবনতমন্তকে তাহা মানিয়৷ লইয়া চলিতে চায়--তাহার চিন্তা করিবার সাহসও 

"নাই,ন্সামর্থাও নাই। এই প্রকারে গতানুগতিকের ভিতর পড়িয়৷ অলস কল্পানার মধ্যেই 

সে আরাম পায়। গ্রবলের তোযামোদ করিয়া, ধনঝানের গুণগান করিয়া সে অনায়াসে 

ইহলোকে উত্তম অন্নের সংস্থান করে এবং পরলোকের জন্য কোন অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন 
এঁন্দ্রজালিকের অনুসন্ধান করে। ইহলোকে যখন তাহারা সুবিধা ভোগ করে, তখন আর, 

তাহাদিগকে কে বুঝাইবে ? মুর্খ যদ্দি ঝড় চাকুরী করে বা বেশী পয়সা রোঙ্গার করে, 
তখন তাহাকে মুগ বলা বিড়ম্বনা । শুধু তাই নয়, অন্যকে সেই মুখের দল হইতে বাহির 

করিয়া আনাও কঠিন । 

ংসারে যিনি প্রবল তিনি যতই অন্যায় শকুন, যতই অত্যাচার করুন, তাহার 

বিপক্ষতীচরণ করা উচিত নহে, বরং তাহার পোষকতা করিয়া নিজের স্থুবিধ। করিয়া লওয়াই 

সঙ্গত,__ইহাই তমোগুণের পরামশ। ঃ 

'শ্রীটৈতন্ত মহাপ্রভু যে যুগধন্ গ্রচার করিয়াছেন, ভাহ।র প্রগম ও প্রধান উপদেশ-_ 
“উত্তম হইবে” অথাঁ নিজের প্রকৃতি হইতে তমোগু৭ যাহাতে গত হয় বা চলিয়া যায়, 

তাহার ব্যবস্থা করিবে । তমোশগুণ উদগত না হইলে বা উত্তম না হইলে, কিছুই ট্রি ন্]। 

রঃ “উষ্তম হহয়] আপনাকে মানে তৃণাধম |” 

এই তমোগুণ কি, এবং ইহার হস্তে পরিত্রাণ প্াঁইিবার উপায়ই বাকি? 

তমেোগুণ কাহাকে বলে? প্ীভগবান্ গাতায বলিয়াছেন 

তমস্ত,জ্ঞানজং বিদ্ধি নৌইনং সর্ধদে হিনান। 

গ্রামাদালন্তনিদ্রাভিস্তন্নিবপনাতি ভারত ॥ ৃ 

তমোগ৭ অঙ্গ্ান হইতে জন্মীয়-_অর্থাৎ আবরণ শক্তি-প্রধান বে প্রকৃতির জাংশ। তাহা 

হইতে উদ্ভুত হইয়া থাকে। উহা সকল জীবের ভ্রান্তি উৎপাদন করে এবং জীবকে 

অনবধান, অনুগ্যম, এবং চিত্তের অবসাদের দ্বার আবদ্ধ করে। 

অপ্রকাশোহ্প্রবৃত্িশ্চ গ্রমাদে। মৌহু এব চ। 
ক কগ্যানারি আযান বিলাক্ষ করালন্নন |: 



ও | কুপাবাদ ও আন্মশক্তি 

তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে বিবেকভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্তব্যকাধ্যে অনুসন্ধানরাহিত্য 
এবং মাহ জন্মিয়া থাকে। 

“অজ্ঞানং ভমদঃ ফলম্”__তামপ্সিক কর্মের ফল অজ্ঞুন। 

গ্রমাদমোহৌ তমসে। ভবতোহজানমেব চ। 

তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ এবং ভাত্ভান উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
নে জন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছস্তি তামসাঃ। 

জঘন্য গুণের বৃক্তিতে অবস্থিত তমঃপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয়। 

এই যে তমোগুণ, ইহ।র সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করাই মানবজীবনের প্রথম ও 

প্রধান কার্ধ্য। ইহাই শান্দ্রের অভিপ্রার। 
প্রচলিত ধন্ম অনেক স্থলেই শাস্ত্রামমোদিত নহে, বরং শাস্ত্রের বা সত্য-ধন্মের বিপরীত । . 

প্রচলিত ধর্ম, বিশেষ বিশেষ মণ্ডলীর দ্বারা ব্যবস্থাপিত, মণ্ডলী সাধারণ মনুষ্তের দ্বারা গঠিত 

ও পরিচালিত, স্থবিধাভোগী লোকেরা ইহার পুষ্ঠপোষক। তমোগুণাচ্ছন্ন মানুষ; অবশ্য 
মণ্ডলীর বা সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা, শান্তর ও সদ্যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা বিচার করিতে সাহস 
করিবে না। আব|র এরূপ বিচার করিতে গেলে পাধিব স্বার্থেরও হানি হইবার আশঙ্কা 
আছে । তাহারা জন্ধভাবে প্রবল ব্যক্তির কথা শুনিয়! ভয়ের দ্বার, লোভের দ্বারা, কলের 

মত বা নিরীহ মেষপ।লের মত, চালিত হইতেই ভালবাসে । মণ্ডলী প্রথমাবস্থায় মানুষকে 

কতকগুলি চিহ্ন ধারণ করিতে এবং নিবিচারে কতকগুলি বিধি প্রতিপালন করিতে বলে। 
চিত্তের অবস।দ দূর করিয়া, উদ্ভমশীল হইয়ী স্বাবীনভাবে চিন্তা করিতে উপদেশ দেয় না। 
সম্প্রদায় খন একটি পাথিব মণ্ডলী মাত্র এবং এই মগুলীর সহিত যখন অনেক বুদ্ধিমান্ 
অর্থাৎ চতুর ও. প্রবল লোকের পাধিব স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তখন এই প্রকারের 
আধ্যাত্মিক নরহত্যা মগুলীর পক্ষে স্বভাবিক। কিন্তু সত্য-ধশ্্ন অন্যন্ূপ। আমরা 
ভগবদশীতায় এবং শ্রীমন্তাগবতে এই সত্য-ধর্ষের পরিচয় পাইব। 
উল লক্ষণ ভগবদগীতা৷ হইতে পাওয়া গেল, এইবার তমোগুণের সহিত সংগ্রাম 

ক্ষিরূপ, তাহার পরিচয় শ্রীমস্ভাগবতে অতি উত্তমরূপেই পাইব। 

ীমন্তাগবত্তের প্রথম কথা, মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রন্মশাপ। ব্রাঙ্গণ কুমার শী 
শপ দিয়াছেম--সাতদিন পরে তক্ষক আঙিয়া মহারাজকে দংশন করিবে, আর সেই 
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তক্ষকদংশনে মহারাজের মৃত্যু হইবে। শীপের 'কথা জানিতে পারিয়। মহারাজ 
* উদ্বিগ্নচিত্তে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং নির্বিপচিত্তে গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছেন। 

" মহারাজার এইরূপ অবস্থা! দেখিয়া অনেক ব্রাক্ষণ, পণ্ডিত ও সাধু আপিয় রী তীহার 
*"নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তীহারাও বিশেষ উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত। আর সাত দি 

মাত্র পরমায়ু আছে,--এখন কি করা যায়? নামাজনে নানারূপ পরামর্শ দিতেছেন। কেহ 

বলিতেছেন প্রায়শ্চিত্ত করুন, কেহ বলিতেছেন যজ্ঞ করুন, কেহ বলিতেছেন দান 

করুন, কেহ বলিতেছেন প্রাণায়ম করুন, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও কথার মিল 

হইতেছে না, আর মহারাজা পরীক্ষিতের কোন কথা বেশ মনঃপুত হইতেছে না। ক্রমশঃ 
তর্কের ঝড় আর্ত হইল। মহারাজ পরীক্ষিতের অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয় । এমন 

সমূধে, ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুকদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তর্কের ঝড় থামিয়া গেল, 
সকলেই সসম্মে প্রীশুকদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজা চিন্তা দুর হইইল। এখন 
শ্রীশুকদেব যাহ! বলিবেন তাহাই হইবে। তাহার কথার কেহ আপত্তি করিবেন ন। 

শ্রীশুকদেব দেখিলেন, মহারাজা পরাক্ষিতের মনে ভয়, উদ্বেগ ও অবসাদ আসিয়াছে, 
অর্থাৎ মহারাজ। তমোগুণে ডুবিয়া গিয়াছেন। তিনি মহারাজ পরীক্ষিতকে “বলিলেন-- 
“মহারাজ, ভীত হইবেন না, উদ্বিগ্ন হইবেন না। চিভ্তের অবসাদ ত্যাগ করুন, কারণ 

নৈরাশ্যের ও অনুগ্ধমের কোনই কারণ নাই 1৮ ্ 

কিং প্রমন্তস্ত বুভিঃ পরোনৈহারনৈরিহ। 
বরং মুহ্র্ভং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ 

খটাঙ্গো! নাম রাজি জত্বেযভামিহারুবঃ 
মুহুর্তাৎ সব্ধনৃৎহজ্য গতবানভয়ং হরিং ॥ 

তবাপ্যেতহি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ| 

উপকল্পয় ততৎসব্ধং তাবদয্ৎ মাম্পরায়িকং ॥ 

অন্তকালেতু পুরুষ আগতে গতসাধ্বদঃ। 

ছিন্দ্যাদসঙ্গশ্ত্রেণ স্পৃহাং দেহে হনু যেচ তং ॥ 

৭ 

"আমার আর অধিক দিন পরমাঁয়ু নাই, হাঁয় হায় এই 'অল্প সময়ের মধ্যে কি আর 
করিব ?”--এরপ চিন্ত! করিয়া শোক করিবেন না। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানুষের বহু বহু বুগুসর 
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বৃথা কাটিয়া যায়, তাহাতে কি কলগ্হয় ? মুহুর্ত কালের জন্যও যদি মানুষের জ্ঞান হয় 

যে সময়, বৃথা যাইতেছে, তাহা হইলেও খুব লাভ। কারণ, এইটুকু জানিতে পারিলেই 

মানুষ কল্টাণের দৃন্য যত্ুধান্ হয়। খট্রাগ নামে এক রাজধি ছিলেন। তিনি দেবগণের 

 হইয়! দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন ও জয়লাভ করেন। দেবগণ প্রসন্ন হইয়া খণ্টা্জ" 

রাজধিকে বলেন-_“মহরাজ ! আমরা বড়ই তুষ্ট হইরাছি, আপনি আমাদের নিকট আপনার 

ইচ্ছামত বরগ্রহণ করুন।” রাজধি খট্রাজ দেবগণকে বলেন--“আমি আর কতদিন ঝাঁচিব 

দয়া করিয়৷ বলিয়। দিউন”। দেবতারা বলেন__“রাজন, আপন!র ,আর মুহ্র্তমাত্র পরমায়ু 

অবশিউ আছে।” তখন রাঁজধি খট্রাঙ্গ, অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত রথে চড়িয়া মর্তালোকে 

আগমন পূর্ববক অভয়-ম্বরূপ শ্রহরির শরণ. গ্রহণ করেন। তিনি বিচলিত হন নাই এবং 

তাহার জীবনও অধন্য হয় নাই। আপনার এখনও এক সপ্তাহ পরমায় আছে ; অতএব 

আপনি আপনার পারমাধিক কল্যাণ ঘথেষ্টরূপে সাধন করিতে পারিবেন। অন্তকাঁল 

উপস্থিত হইলে মানুষের উচিত মৃত্যুভয় পরিত্যাগ করা। মৃত্ভাভয় ত্যাগ করিয়া অনা- 

সক্তিরূপ অন্দরের দ্বারা, দৈহিক ুখেচ্ছ। ও পু কলত্রাদির প্রতি স্পেহবন্ধন ছেদন করিতে 

হইবে। 

তাহার পর আশুকব্দেব, মহারাজ! পরীক্ষিতকে অটল বেগ উপদেশ করিলেন এবং 

ভগবানের স্থুলরূপে মনের ধারণা | কি প্রকারে করিতে হয়, তাহ।ও বলিয়া দিলেন। এই 

স্ুলরূপে মনের ধারণ! হইলেই, মানুষ মনকে জয় করিতে পারে। এই স্থুলরূপে মনের 

ধারণা করিয়াই ব্রদ্ধা, প্রলয়কালে তাহার ষে রে নব্ট হইয়াছিল, সেই স্মৃতি পুনর্ববার লাভ 

করিয়াছিলেন । ত্রক্গার যে স্থ্ি করিবার শক্তি, তাহাও এই ধারণার দ্বারাই হইয়াছিল 

এই ধারণার দ্বারা বিশ্বস্থজন সামর্থযও হইতে পারে, ইহা শ্রীধর ন্দামী উহার টাকায় 

ব্লিয়াছেন। ভগবানের স্মুলরূপে মনের ধারণা সিদ্ধ হইলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা 

শ্ীমস্ত।গবতে বিশেষরপ্রে কথিত হইয়াছে । 

' সত্যাং ক্ষিতৌ। কিং কশিপো প্রয়াদিবাহো স্বসিদ্ধেছাপবহণৈঃ কিং । 

সহ্যঞ্জলৌ কিং পুক্ধায়পাত্র্য। দিপবস্বলাদৌ সতি কিং ছুকুলৈ; | 

রাখি কিং পথি ম সম্তি,দিশস্তি ভিক্ষাং নৈবাজ্বি,পাঃ পরভূতঃ সরিতোপ্যশুষ্যন্। 
রুদ্ধ গুহা; বিমজিতোইবতিনোপসয়ানু কম্মাজন্তি কবরে ধনদুর্দান্ধান্। 
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এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ আম্মা পরিয়োইর্থে। ভগবাননস্ত: 
তং নিরৃতিঃ সঙ্নিয়তার্থে ভজেত সংসারহেতৃপরমণ্ যত ॥ 
কন্তাং ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামুতে পশুনসতীং নাম কুর্যাৎ। 
পশ্বান জনং পতিত্তং বৈতরণ্ণাং স্ববন্রজান পরিতাপাগ্জষাণং 

পৃথিবী সর্বত্রই রহিয়ছে, তাহাতে অনায়াসেই শয়ন করা যায়, স্ৃতরাং শুইবার জন্য 
শধার প্রয়াসের প্রয়েজন কি? স্বতঃসিদ্ধ দুইটি বানু রহিয়াছে, তাহাতে মাথা রাখিয়৷ 
অনায়াসেই ঘুমাইতে পারা যায়, অতএব অন্য বালিশের প্রয়োজন কি? অগ্রলি রহিয়াছে 
তাহাতে করিয়া বেশ খাইতে পারা যায়, অতএব ভোজনপাত্রের চেষ্টায় আবশ্যক কি 2 

দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ অনায়াস-লভা--এ সকল থাকিতে পট্বন্্ের আবশ্যক কি? অবশ্য 

দিথসন হওয়া কিছুই নহে, ইচ্ছা করিলেই পারা যায়, কিন্তু বন্ধল, অন্নক্তল, বাসস্থান প্রভৃতি 

না চ্রভিলে পাওয়া যায়না । একথা সতা, কিন্তু এ সকলের জন্য ধনদুর্ন্মদান্ধ ব্ক্তিগণের 

সেবার প্রয়োজন কি 2 পথে কি জীর্ণ বন্্থপ্ড পড়িয়া থাকে না? বুক্ষনকল কি কলদ|ন 

করিয়া! অন্যের পোষণ করে না? তাহাদের নিকট চাহিলে কি তাহার! ভিক্ষা দেয় না? 

সকল নদীই কি শ্ুকাইয়া গিয়াছে? সকল পর্ববতেরই গুহাকি রুদ্ধ হইয়।ছে এ 

সকলও যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও ভগবান্ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন 

না? এই প্রকার বিবেচনা করিয়া মানুষকে বিষয়মাত্রেই বিরক্ত হইতে হইবে, এবং 

নিজের চিন্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্বা! রহিয়াছেন, তাহার সেবা করিতে হইবে, অর্থাৎ তীহাতে 

মনের ধারণা করিতে হইবে । সেই আত্মাই সত্য, অন্যান্য অনাত্বাপদার্থের তুল্য মিথ্যা 
নহেন। উপান্তের যত গুণ থাকা আবশ্যক, এই আত্মায় তাহা সমণ্তই আছে । তিনি 

অনন্ত 'ও নিত্যন্বরূপ। তাহাতে মনের ধারণ! হইলে, তাহার অনুভবজাত যে আনন্দ, সেই 

আনন্দে মানব আত্মহারা হইবে এবং সংসারের হেতুরূপ! অধিষ্ঠার উপরতি হইবে। পশু 

অর্থাৎ কর্ম্মজড় ভিন্ন অন্য কোন্ লোক এঁ প্রকার ভগবান্ হগির আরাধনায় অনাদর করিয়া 

বিষয় চিন্তা করিবে? বিষয় চিন্তায় রত হইলে সংশ্গতিরূপ ভয়ানক বৈতরণী অর্থাৎ 
যমদ্বারস্থ নদীতে পতিত ভইয়া নিজের কর্মের জন্য আধ্যাত্বিকাদি ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। 

ইহা দেখিলে কোন ব্যক্তির তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে না। রর 

শ্রীমন্তাগবতের এই উপদেশগুলি ধীরভাবে হাদয়ঙগম করিতে হইবে । একজন াপত্তি 
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করিতে পরেন, এই উপদেশ বড়ই ভয়ঙ্কর এবং নিতান্তই সেকালের কথা। মানবজাতির 

ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হইতেছে। তাহার ফলে নৃতন নৃতন ভোগের 

জিনিস গবিদ্কুত হইতেছে এবং মানুষের সুখ স্থবিধাও, দিনের পর দিন বাড়িরা চলিতেছে।, | 

যাহার। কৃতী মানুষ, যাহারা কর্ম্মবীর, যাহারা মানবের.হিতকারী ও সভ্যতার পতাকা বাহ 

তাহারা মানবজাতির এই উন্নতির রথ সঙ্গোরে ট।নিয়৷ লইয়া! চলিয়াছে। শ্ীসন্তাগবর্ত যে" 

শিক্ষা! দিলেন, লোকে যদি সেই শিক্ষা অনুসারে চলে-_অর্থাৎ বিছানায় শুইব না, মাটিতে 

শুইব, বালিশ মাথায় দিব না, হাতের উপর মাথ।! রাখিব, পারে খাইব না, অগ্জলিতে খাইব, 

কীপড় পরার দরকার নাই, বন্ধল পরিলেই চলিবে--এই নীতি যদি সকলেই অবলম্মন 

করে, তাহা হইলে কি হইবে? মানুষ পেকালে যেমন অসভ্য ছিল, বর্ববর ছিল, আবার 

সেইরূপ অসভ্য ও বর্ধবর হইবে__তাহা হইলে বিকাশ বা উন্নতি হইল কি? স্থৃতরাং, এ 

প্রকারের উপদেশকে যুগধর্মা বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব ? 

এই আপত্তি ধাহারা করেন, তীহারা! অবশ্য চিন্ত। করিয়াই করেন, সুতরাং তাহারা 

্রন্ধার পাত্র। পূর্বেবান্ধত শ্লেকগুলির মধ্যে ইহার প্রথম ও গুরধান উত্তরটি রহিয়!ছে। 

প্রীমন্তাগবত বলিলেন-__ 

“কন্মতজন্তি কবয়ো ধনবুন্দার্দান্ধান্” 

যাহারা কবি অর্থাৎ সত্যের .ও ম্যায়ের আলোক ধাঁহাদের চক্ষুতে লাগিয়াছে, তাহারা 

“ধনদুর্্মদান্ধ” ব্যক্তির কেন উপাসনা! করিবেন? 

কলি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে-__-কলি-নিগ্রহই ভ।গবত ধর্মের উদ্দেশ্য । কলির এত 

' প্রতাপ কেন? শ্ধনছুর্দ্মদান্ধ” ব্যক্তির সকলেই ভজনা করে, ইহাই কলির প্রবলতার 

কারণ। সঞ্চিত ও. সন্থায়হীন বিপুলধন, যাহ! দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, যে ধনের অধি- 
কারীকে জিচ্ছাস! করিবার উপায় নাই, এই ধন ন্যায়ার্জিত কিনা, সেই ধন কতকগুলি 

মানুষকে এক দুষ্ট অহঙ্ক'রে অতিমাত্রায় উদ্ধত ও ধরন্মনাধন্ম জ্ঞানশুহ্য করিয়াছে। তাহারাই 
জগতে প্রধান ।.. “সংসারটা কার? সংসার টাকার”-_-ইহাই হইল নিয়ম । ' সন্যাসী, 

পণ্ডিত, লৌকহিতৈধী-_সকলেই গরু বাছুরের দামে আত্মবিক্রয় করিতেছেন, “ধনহুর্্মাদান্ধ” 
ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে নিলামে ডাকিয়া! খরিদ করিতেছে, ইহা কি সত্য নহে? এইযে 

অবস্থা, 'ইছার পরিণামই বা! কি, আর প্রতিকারই বাকি? পরিণাম কি, তাহা বেশ 
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দেখা যাইতেছে ও বুঝিতে পাঁরা যাইতেচে। আমর! ভাঁয়তবর্মে বসিয়। ও সকলের তাপেক্ষা 
ভাল করিয়া এই কলির প্রভাঁব বুঝিতেছি, আর পরিণাম সম্বন্ধেও অনেকেই চিন্তা ও 
ত/ঃলোচনা! করিতেছেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আপাততঃ আমরা না হয়, মৌন রহিলাম। 
প্রতিকার কি? শাস্তের সাহায্যে, সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়!, তাহাই আলেটিন! করিতে 

হইবে। 

চারিদিকেই শুনিতেছি--“উন্নতি উন্নতি ।” কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি? একটু ভাল 

করিয়া ভাবিয়াই দেখা যাউক না কেন? সকলেই যাহা বলে ও যাহা ভাবে, তাহার শ্বোতে 
_গা'ভাসাইয়। লাভ কি? একটি একটি করিয়া মানুষ ধরিয়! হিসাব করিলে বলিতে 
হইবে, উন্নতি নহে, অবনতি--অতি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবনতি । আমার কি উন্নতি 

হইয়াছে? আমি ভাল ভাল জাম! গ|৮য় দিই, মোজা পায়ে দিই। কিন্তু যদি কোন দিন 

দু'এক ঘণ্টা এই মোজা ও জামা না জোটে, কাঞ্ডিকের শিশির বা মাঘের শীত যদি ছু'এক 
ঘণ্টা খোল! গায়ে, খোলা পায়ে, খোলা মাথায় সহিতে হয়, তাহা হইলে আমি কোথায়? 

তাহ! হইলে আমি গিয়াছি--একেবারে সোজান্তজি যমের বাড়ীই গিয়াছি ; কেবল যে 

সদ্দিপ্বরে প্রাণে মরিয়া গিয়াছি তাহ! নহে, চিকিৎসকের দর্শনীতে আর ওষধের দমে, ধনেও 

গিয়াছি। ভাবুন, আমি কত ছুর্বল, কত শক্তিহীন ও কত অসহায়! গাকৃতির সহিত 

সংগ্রাম করিবার সামর্থ যে আমি একেবারেই হারাইয়াঁছি !' জামা, জুতা বা মোজায় 

আপত্তি নাই, কিন্তু আমি যে দুর্বল হইয়া আত্মঘাতী হইলাম! হ্ুত্বরাং--উন্নতি ন| 

অবনতি !! 
উন্নতি হইয়াছে, সকালে উঠ্ভিয়াই দেখিতেছি, খাবার প্রস্তত--অতি উৎকৃষ্ট খাগ্-_ 

নানাদেশের নানা জিনিস রসনার সুতৃপ্তি, দেহেরও পুষ্টি। কিন্তু যদি কোন দিন এই 

খাবার না জোটে-_তাহা হইলেই চক্ষু স্থির, একেবারেই অকর্ম্মণ্য, উপবাস করিবার শক্তি 

নাই-_অনাহার-ক্লেশ সহা করিবার সামর্থ্য নাই। ইহার নাম--উন্নতি, না অবনতি ! 

উন্নতি হইয়াছে-_সর্দবত্রই গাী ঘোড়া-_-কষী করিয়া ইাটিতে হয় না-আর “ছয় দণ্ডে 

চলে যাই ছ' মাসের পথ” | কিন্তু যদি ন| ছোটে, তাহা হইলে যে এক পদও চলিতে পারি 

না_ উন্নতি না অবনতি ! 
পূর্ব্েই বলিয়াছি, একটি একটি করিয়! মানুষ ধরিয়। হিসাৰ করিলে বলিচ্ছে হইবে, 
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উন্নতি নহে, অবনতি--অতি ভয়ঃবহ ও শোচনীয় অবনতি-_বিশেষ করিয়া আমাদের 
ভারতবর্ষে। নানা প্রক।রের আলোচনার ছরা এই সা, প্রতিঠিত করা যায়, কিন্তু আর 
রুথা বাইয়া প্রয়োজন: নাই। এখীহারা অধ্যাত্সবিজ্ঞানের আলোচনা! করিবেন বা ধর্ম 

কথ। ৰা শীস্ত্রকথা বুঝিতে চাহিবেন, তাহারা ভাবিবেন-_উন্নতি মিথ্যা নহে এবং যাহাকে , 
লোকে উন্নতি বলিতেছে, তাহাও হয়ত সর্ববথ৷ উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু বিচার করিতে 
হইবে,--কাহার উন্নতি, কিসের উন্নতি ! 

অনাত্ের দ্বারা অনাত্মকে বুল পরিমাণে আয়ত্ত করা হইয়াছে, ইহারই নাঁম উন্নতি, 
হাই নাম সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি। ইহা যে মন্দ, তাহা নহে; কিন্তু মানুষ যে আত্মবস্ত, 
স্মৃতরাং এই উপ্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতি নহে। মানবের প্রকৃত উন্নতি অন্য প্রকারের 

ব্যাপার । এই উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহারকও হইতে পরে, প্রতিবন্ধকও 

হইতে পরে । এখন দেখ! যাইতেছে, এই বাহা উন্নতি মানবের প্রকৃত উন্নতির সহায়ক 

না হইয়া প্রতিবন্ধক হইয়াছে । পুরাণের সাহায্যে র্গণ্ডের কল্পব্য।গী ইতিহ!স আলোচনা 
করিলে দেখা যাইবে, এই প্রকারের অবস্থা যে এই প্রথম হইল তাহা নহে, পূর্বেবও অনেক 

বার হইয়াছে। এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক অবস্থা-_দেবাস্থর সংগ্রামের প্রকট অবস্থা । 

এই অবস্থায় যাহা কর্তব্য, শ্রীমস্গবত তাহাই শিখাইতেছেন। সুতরাং শ্রীমস্ভাগবত যুগ- 

ধন্মের প্রচারক । " 

ীমন্তগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধ হইতে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার তাঁৎপর্ধ্য কি? 
শীশুকদেব, নিরাশ-হৃদয় ও অবসা'গ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের হৃদয়, নবীন আশায়, 

' আলোকিত করিয়া! শ্রীভগবানের স্ুলরূপে বা বিরাটুরূপে মনোধারণ করিতে বলিলেন। 

অনন্ত ক্রদ্মাণ্ড যতদুর পর্য্যন্ত মানুষ ভাঁবিতে পারে, তাহা সেই পুরুষের দেহ। ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান, দূর ও নিকট, চেতন ও অচেতন, শ্ুল ও সু্মম--সমন্তই এক মহান্ এঁক্যে 
গ্রতিষ্ঠিত। এই স্থুমহান্ এঁক্য কল্পনামাত্র নহে, একটা বিরাট জড় বা অচেতন সব্বাও 

নহে। ইহা মহাপুরুষ বাঁ পুরুষোস্তমের স্থুলমুদ্তি। সেখানে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, 

ও জ্ভীনশক্তি আছে মানুষ আত্মা, এই মানবাত্বাও অসীম, সেইজন্যই তাহার পক্ষে 

অনীমের ধরণ সম্ভব । এই অসীমের ধারণ! বা উপলব্ধি লইয়া মানবকে সাধনপথে বা 

নিজের প্রকৃত উন্নতি বিধানের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে হইবে । এই উন্নতি কি? 
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চৈতন্তের দ্বারা জড়কে, আত্মার প্রবুদ্ধশক্তির দ্বারা এই বিশাল অনীত্মকে পরাজিত করিতে 
হইবে--আয়ন্ত করিতে হইবে। 

” অনস্তের ধারণায় ধাঁহারা চিত্তকে এুতিষ্ঠিত করিবেন, তীহারাই ভাগবতধর্ত্মে প্রবেশ 
্ররিতে পারিবেন ; নতুবা ছলধন্ন বা ধন্মাভাস লইয়া বঞ্চিত হইবেন-_ইহা ইস্রীমন্তাগবতের 
অভিপ্রায়। অনস্তে মনোধারণা ধাঁহারা করিবেন, তাহারা কবি। তাহারা ঘষে সংসার 

ছাঁড়িয়া বনে চলিয়া যাইবেন, তাহা একেবারেই শ্রীমন্তাগবতের, অভিপ্রায় নহে । সংসার 

কিছুই নহে বলিয়। ইহ! ছাড়িয়! বাওয়া লীলাবাদীর ধর্ম নহে-- এই বিশ্বকেই শ্রীকৃষ্ণের * 
লীলায় পরিণত করাই লীলাবাদ বা ভাগবতধর্ম্ম। তাই প্রীশুকদেব বলিতেছেন__ 

অনন্তে যাহারা মনোধারণ কন্রিরাছেন, তাহারা কবি। তাহারা গ্রথমতঃ এক কার্য 

করুন, ত তাহারা ধনদুর্মমদন্ধ ব্যক্তিগণের ভজনা একেবারে পরিত্যাগ করুন। নতুবা 

ভাগবতধর্্রের সাধনা বা কলিনিগ্রহ একেবারেই অসম্ভব । এই কথা শুনিয়! ধনছুশ্মাদান্ধ 

ব্যক্তি ঝ্লিবেন-__আমার হাঁতে পৃথিনীর যাবতীয় ভোগা বস্ রহিয়াছে--আমার ভজন। 
না করিলে তোমার পৃথিবীতে প্রাণধারণ করাই অসম্ভব। তুমি খাইবে কি? "তুমি 
পরিবে কি? তোমার অন্নবদ্ধ , শয্যাগুছ গ্রস্ৃতি সমস্তই আমার করায়ন-সুতরাং 

তই সাধু হও. আর বতই পঞ্চিত হও, আমার দুয়ারে তোমাকে আ।সিতেই হইলে, আমার 

জয়গান তোমাকে করতেই হুইবে-- ধনভুর্দাদান্ম ব্যক্তি ইহাই বলিবে। বলিবে কেন, 

যদি চোখ থাকে, চাহিয়। দেখুন, ভাহাই বলিতেছে, আর অমনি কবি কতর হইয়া রাঁজসভায় 

প্রবেশ 'করিতেছেন। এ অবস্থায় উপার কি? বীহারা ভাগবতধশ্মের উপাসক, তীহারা 

যে শ্রীভগবানের সৈনিক, তীহারা যে জাধ্যাত্িক সংগ্রামের ভার টার 

যাহ! করিবেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই বলিয়ছেন | শ্রীসন্ভাগবতের পৃর্বেক্ত উপদেশ পাল 

করিলে, অনাস্োর বাধ্যতা যাহা তমোগুণ হঈতে জন্মায়, যাহা শানুষকে সর্বনদাই টক 

সাহায্য অন্বেষণে নিযুক্ত করে, সেই বাধ্যতা অপগত হইবে । তাই শ্রীমস্তাগৃবত বলিলেন 

-.দএই গ্রকার বিবেচন। করিয়া! মানুষকে বিবয়মাত্রেই বিরক্ত টি হইবে এবং নিজের 

চিন্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আনব! রহিয়ছেন, হাভার সেবা 1 করিতে ভ তব এক করায় বলিলে 

এই দীড়ায় যে, আক্মশক্তিতে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ভ।গবৃতধর্ষে প্রবেশ করিবার 

অধিকার নাই-_এই আত্বাশক্তির ভূমিতে ুতিষ্ঠা লাভ করাই প্রথম কথা। এই প্রসঙ্গে 
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শ্রীমন্ত।গব্ত আর একটি কথ! দলিয়াছেন, সেই কথাটির অর্থ জানিলেই প্রকৃত তত্ব 
বুঝিতে-পারা যাইবে । আত্মাশক্তির মহিম। বে এই প্রকারে বুবিতে পাঁরে নাই, সে পশু । 
শ্রীধরম্বামী এই. পশু'কথ|র অর্থ করিয়াছেন_কর্ম্মজড়। পশু কি, তাহা 'বুঝাইবাঁ 
জন্য পুজ)পাদ প্রীধরস্বামী বলিয়াছেন__“পশুরেব স দেবানামিতি শ্রুতে১৮__অর্থা, 
বেদে আছে সে দেবগণের, পশু মাত্র। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহোদযুও স্বামীপাদের 

উদ্ধৃত .এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থৃতরাঁং, এই আতিবাক্যের মর্ম নির্ণয় করা 

আবশ্যক । 

স্তখের বিষয়, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভৃষণ হো দয়, তাহার বেদান্তের গোবিন্দ তাষ্তে, এই 

শ্রতি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। আমরা সেই ব্যাখ্যারই আলোচনা করিতেছি। 

( বেদান্ুদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের সপ্তমসুত্রের গোবিন্দ ভাষ্য দ্রষ্টব্য ) 
অথ যোহ্গ্যাং দেবভামুপান্তে অন্যে।হসাবন্তো হ্হক্মীতি 

নস বেদ যথ। পশুরেব স দেবানামিতি বৃহদারণ্যকে | 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষধদে কথিত হইয়াছে__“যে ব্যক্তি অন্ত দেবতার উপাসনা করে, 

এবং উপাস্য দেবতা, বা নিজের তত্ব অবগত নহে সে উপাস্য দেবের পশু” আবার 

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে যে চন্দ্রলোক.গত জীব 'সোমরাজ” নামে খ্যাত এরং 

এ জীৰ দেবগণের খাছ, দেবতারা এ জীবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এই উভয় 
আতির মীমাংসা! করিয়া গেবিন্দভাষে কগিত হইয়াছে--অন্ন যেরূপ ভোজনের জন্য ব্যবহৃত 

হয়, সেইরূপ ভাবে ভক্ষিত হওয়া অবশ্য জীবের পক্ষে সন্তব নহে। ইহার অর্থ, অন্ন যেরূপ 

ভোগের বস্ত, জীবও সেইরূপ দ্রেবঙ্এদিগের ভোগের বস্তু । গোবিন্দভাষ্য আরও ভাল 

করিয়া বুঝাইলেন-_ 

পবিশ্োহক্ং রাজ্ঞাং পখবোহন্ং বিশীমিত্যৌপচারিক প্রয়োগদশলাচ্চ।” 

রাজার সম্বন্ধে গজ! যেরূপ অন্ন, এবং প্রজার সন্দন্ধে পশু যেরূপ তন্ন বাঁলয়া কথিত - 

হয় জীবও দেবগণের সম্বন্ধে সেইরূপ। 

৭্জনবং তদ্ 79 তদ্ধেতুত্বং তৎসেবকত্বাং। হুচচানাআববিস্বাং। 

শ্রতিরপানাত্বস্ত দেবসেবকতাং দর্শয়তি। 

, দেবগণের ভোগের হেতু বলিয়াই জীব্গণ অন্ন বলিয়া কথিত হয়। দেবগণের সেবক 
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বলিয়াই জীবকে অন্ন বলা হইয়াছে । যখন জীবের ,আত্মজ্ঞান না থাকে, তখন জীব 

দেবগণের সেবক-_ শ্রুতি আত্মজ্ঞানশূন্য জীবকে দেবসেবক বলিয়াছেন। 
“পশু”-কথাটি, শ্রীমন্তগবত কেন ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহ। এতক্ষণে বুঝিক্ধে পীর৷ 

আগেল। যে মানুষের নিজহব বিকশিত হয় নাই, 'আমি, আমি” এই বোধে ষে প্রেতিষ্ঠ। লীভ 
করে নাই, আমার হুদয়-দর্পণে অনন্তের প্রতিবিন্বপাত হয়, আমি অনন্তের, আমার নিজের 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি 8 জ্ঞানশক্তি আছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা আমি অনস্ত 

্রহ্মাগুকে-_-এই অনন্ত দেশ, অনন্ত কাল ও অনন্ত বৈচিত্র্যকে আয়ত্ত করিতে পারি-_এই 
বোধ এখনও যাহার হয় নাই, বৈদিক খষির মতানুসারে, সে মানুষ এখনও মানুষ হয় নাই 

সে এখনও পশু হইয়া রহিয়াছে । এই পশু, দেবতাদের সেবক অর্থাৎ যেখানে তয়ের 

কারণ আছে বা লোভের কারণ আছে, সেখানেই সে মাগা নোয়।ইয়! যুক্তকরে তোষামোদ 

করিতেছে । 

ভাগবত-ধন্ম যাহ! শ্রীচৈতন্য মহা গুভু শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহার শেষ কথা জীবকে 

বুঝিতে হইবে-_-“জীব নিত্য কৃষ্ণদ।স ।” প্রশ্ন এই, এই জীব, যিনি “নিত্য কৃষ্ণদ।স+ বলিয়া 
নিজেকে বুঝিবেন, তিনি কোন্ জীব? আত্মজ্ঞানহীন 'ও তমোগুণাচ্ছন্ন পশু-জীবের কথা 
বলা হইল, সেই.কি কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য ? যাহার আত্মভ্ঞান হয় নাই, আত্মজ্ঞানের 

সাহায্যে যাহার পশ্রন্ব এখনও মোচন হয় নাই, সেকি ভাগবত-ধন্মের অধিকারী ? ইহার 
উত্তর,--সে একেবারেই অধিকারী নহে। শ্রীমস্তাগবতের দ্িতীয় স্বন্ধের যে শ্রোকগুলি 

আলোচিত হইল তাহা ভাগবত-ধর্মের ডিভি, তাহার সাহায্যে ইহা বেশ ভাল করিয়াই 

বুন্সিতে পারা গেল। 
শরীবৃন্দাবনে শ্রীকৃঞ্ণলীলা, স্রীমন্ত/গবতের শেষ কথা এবং শ্রীচৈতন্ত মহাঞ্ভু এই 

“ব্রজেশতন্য়” স্বয়ং ভগবান্ শাকৃর্জের আরাধনা ুবভিত করিয়। গিয়াছেন। এই শ্রীবন্দাবন- 

লীলার প্রধান কথ'-_দেবতাদিগের পরাজর | ব্রা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও মদন একে একে 

বুন্দাবনে পরাজিত হইয়াছেন । গোবদ্ধন যজ্ঞে ইন্দ্রপুজ! নিবারণের জন্য, নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ যাহা 

বলিয়াছেন, তাহার তন্ধ মালেচনা করিলে, পুর্বেবের সিগ্কান্ত মারও দুটীকৃত হইবে । সেখানে 

শ্রীকৃ্ গেপগণকে ইন্দ্রপুজা উঠাইয়া দিতে বলিলেন কেন, ইহা বেশ ভাল করিয়া! ভাবিয়! 

দেখিতে হইবে। দেখানকার শ্লোকগুলি অতিশয় স্প্ট--আও্মঙ্ঞানহীন মানব দেবতাদিগের 
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খাঠয---সেই মানুষ, পশু-মানুষ | প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ--যিনি আজ বাহিরে প্রকট 

হইয়াছেন, কিন্ত ্বর্ূপে আত্মার আত্মা, তাহার আরাধনা করিবার অধিকার এই পশু- 

মানুষের্নাই। পশু-মাঁমুষ যদি "দলে মিলিয়া এই আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহার 

চেষ্টা যে কেবল 'নিক্ষল হইবে তাহা নহে, অনধিকার-চ্চার জন্য সে ব্যক্তি অধঃপাঁতিত. 
হইবে। বৃম্দীবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দের আরাধন! আত্মজ্ঞনহীন পশুর ধর্ম নহে, ইহা 
আত্মজ্ঞানের পরিপক্ষতার ধর্ম । এসম্বন্ষে শান্্রবাক্য এতই সুস্পষ্ট যে, কাহারও 
কোনরধা সন্দেহের কারণ নাই। 

%* এইবার আলোচনা করুন__“কৃপাহি কেবল্ম”-_ শ্রীকৃষ্ণের কুপাই মূল। শ্রীমন্তাগ- 
বতের ইহাই শেষ কথা এবং ইহাই মন্নরকথ।। এখন ভাবিতে হইবে, এই 'কুষ্ কৃপা 

বস্তুই বা কিরূপ এবং ইহা কারধ্যই বা করে কিরূপে? আরও বুঝিতে হইবে জীবের 

আত্মশন্তি, বাহার কথা এতক্ষণ বলা হুইল, সেই আত্মাশভ্তি স্ফ,রণের সহিত এই 'কৃপাঁর 

সন্বপ্ধই ব৷ কিরূপ। 

শেষের দিক্ হইতেই বিষয়টির আলোচনা করা বাউক | 
“ভগবানের কৃপা” ও “মানবের আত্মশক্তি”--ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রশ্নটি 

মোটেই কঠিন নহে। “তগনান্-সঙ্গক্ধে একট! সঠিক্ ধারণা মনের মধ্যে গড়িয়। উঠিলে, 

আপনা হইতেই এই প্রশ্মের স্ুমীমাংসা হইয়া যাইবে । ভগবান্ আছেন, এবং যাহা কিছু 
হইতেছে, সমন্তই তিনি করিতেছেন। কিন্তু ভগবান যে আছেন, কি প্রকারে তিনি 

আছেন? তুমি যে প্রকারে আছ, আমি যে প্রকারে আছি, এ পাহাড়, নদী, সমুদ্র 

ব সূর্ধ্য চন্দ্র তারক! যে প্রকারে, একটি অন্যটি হইতে পুথক্ হইয়া, প্রতেকে নিজের নিজের 
জায়গয় এবং নিজের জায়গায় অন্ঠ কাহাকেও থাফিতে না দিরা যে প্রকারে আছে, 

ভগবান্ও কি সেই প্রকারে দুরে বা নিকটে, কোন একটি স্থান জুড়িয়৷ ঈাড়াইরা, বসিয়া 

ব৷ শুইয়। আছেন 2 

ভগবান্কে কর্তা করিয়। তাহার পর 'আছেন' এই ক্রিয়াটি আমরা সকল সময়েই 
ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু উপনিষদ্ ভাগবতাদি অধ্যাত্মশীন্ত্র বখার্থরূপে বুঝিতে হইলে 
চিন্তা করিতে হইবে, ভগবানের. এই থাক।ট1 কি প্রকারের থাকা, তাহার সম্বার লক্ষণ কি, 
বৈশিষ্ট কি? আমি, (গাত্সা-আমি নহে, দেহ-আমি) আছি। কি প্রকারে 
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আছি, তাহা আমি মোটামুটি বুঝি ৰা একটু ভাঁবিলেই বুঝিতে পারি। অন্য সকলের সন্ব! 
হইতে পৃথক্ হইয়া, একটি নির্দিষ্ট সীমাধদ্ধ স্থানে আমি আছি__সে স্থানে আর কেহ 
আসিতে পারে না। ভগবানের থাকা, এ প্রকারের থাকা নহে। তিনি আছেন, *তিনিই 

আছেন,__অন্য কাহারও থাকার প্রতিবন্ধক হইয়া নহে, অন্য কাহারও সন্গা হইতে পৃথক্ 

হইয়া নহে, তিনি আছেন, তিনিই আছেন,_সকল দেশ ও সকল কাল জুড়িয়া একমাত্র 

তিনিই আছেন। জামি মনে করিতেছি আমি আছি, তুমি মনে করিতেছ তুমি আছ, এই 
যে আমার ও তোমার থাঁকা, ইহ! একটা! মনে করা মাত্র অর্থাৎ প্রতীতি। অ।মাদের সকলের 
এই যে আছি, বলিয়া মনে করা, এই মনে করার মূলে, এই মনে করাকে সম্ভব 
করিয়া, সত্য করিয়া, অর্থাৎ এই গ্রতীতির অধিষ্ঠানরূপে তিনিই একমাত্র আছেন। 
আমরা সকলেই তীহার সন্ধায় মন্থাবান্, তাহার চেতনায় চৈতন্বান্, তীহার আনন্দে 
আনগ্ৰবান্।: “ভন্য ভাগা সর্দমিদং বিভাতি ।৮-_ইহাই ভীমস্তাগবতের প্রথম গ্লোকের 
অভিপ্রার । 

তাহার থকও যেমন, তাহার করাও তেমন। তিনিই করিতেছেন, সকলই তিনিই 
করিতেছেন, তিনিই একমাত্র কর্ধী। কিন্তু আমাদের করার ব্যাঘাত করিয়া নহে, 

তামাদিগকে অকল্মণ্য, নিশ্চেম্ট ও জড়ভাবাঁপন্ন করিয়! নহে,-পরন্থু আমাদিগের আস্মশক্তি 

উদ্দ্ধ করিয়া, আমাদিগের কর্মশক্তি স্মিত করিয়া, আমার এই যে আমি করি” বলিয়া 

মনে করা, এই মনে কর!র মুলে সত্য করিয়! তিনিই করেন। তাঁহার করাতে আমাদের 

প্রত্যকের মনে হইতেছে--আঁমি করিতেছি ॥ 

প্রশ্সের উত্তর হইয়া গেল। আমরা নানাম্থানে নানাআকারে এই কথা বলিয়। থাকি ।. 

তরঙ্গ ও সমুদ্রের উদহরণ, খাত্রদলের অধিকারীর উদাহরণ প্রভৃতি বলিয়া বলিয়! পুরাতন 

হইয়া গিয়াছে__আসল কথা, একটু গভীরভাবে চিন্তা না করিলে, এই তৰটুকু সাধারণ 
লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু ধর্ম্সাধনার গ্রারস্তে, এই তন্বটি বেশ ভাল করিয়া 
হদরঙ্গম করিতে হইবে । এই ভকুটি না বুঝিলে, ্রীমন্তগবতের বা শ্রীভগবানের লীলার 
কিছুই বুঝিলেন না, বাহা বুঝিবেন তাহা একেবারে ভূল বুঝা হইবে। আমরা এইবার 

সববোধ্য উদাহরণের ছারা তব্ষটি পরিস্ফ,ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। 

' কুপা বড়ঈ পৰিবর জিনিস । মহাকবি উক্তি আছে, যিমি কৃপা করেন, তিনিও ধন্য, 
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আঁর ধিনি কৃপা গ্রহণ করেন, তিনিও ধগ্য। কৃপা! একটি দৈবী সম্প। কিন্তু এই কৃপা 

যে বড়ই দুর্লভ । আমরা আমাদের সংসারে যে কৃপা দেখিতে পাই, তাহা প্রকৃত কৃপা" 

পদবাঁঢা*নছে। আত্বাশক্তির মহিমা সম্বন্ধে যাহারা একেবারে অভ্র, নিজের শক্তির 

স্য,রণের জগ্য যাহাদের চেষ্টাও নাউ, ইচ্ছাও না৯, তাহারা কুপাবাঁদী অর্থাৎ তাহারা বাহিরে», 

কোন একজন-প্রবল বাক্তির কুপার প্রত্যাশায় নিশ্চেষ্টভাঁবে বদিয়া রহিয়াছে । এই 

প্রকারের কৃপা-অন্বেষণ আত্মহত্যা! । ভগবান কৃপা করেন এবং তাহার কৃপাই জীবের 

একমাত্র সম্থল। একথায় কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কি প্রকারে কৃপা করিবেন % 

তিনি কি আমাকে নিশ্চেন্ট ও জড়ভাবাপন্ন করিয়া আমার বাহির হইতে আমাকে রুপ! 
করিবেন ? উত্তর__সাঁ, তিনি আমার ভিতরে রহিয়াছেন! তিনি আমার কর্ণের কর্ন, চক্ষুর 

চক্ষু প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তিনি হৃষীকেশ অর্থাত আম।র এই ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক 

ও অধিষ্ঠাতা, ঠিনি আত্মার অন্তর্যামী । অতএব, ভগবানের কপ! ভিক্ষা করিবার সময় 

আ।মাদের দৃষ্টি বাহিরের দিকে থাকিবে ন॥ ভিতরের দিকে থাকিবে । আমরা অন্কুখী 
হইয়। তাহার কৃপ| ভিক্ষ। করিব এবং তিনি আমার ভিতর হইতে আমাকে উদ্বদ্ধ করিয়া, 
তামার আত্মশক্তি স্ফরিত করিয়া, আমাকে প্ররুত বিজয়ে লইয়। যাইবেন। ইহাই ভগবানের 

কপার রহস্য । অতএব কুপা-বাদীর নিশ্চেস্ট হইবাঁর উপায় নাই, ভগবানের দেওয়া! দেহেক্দিয় 

মনপ্রাণ লইয়া, তিনি সর্বদাই ' ভগব।নের সেবায় পরিশ্রম করিতেছেন । তাহার বিশ্রাম 

নাই, বিশ্রাম করিবার আকাঙক্ষাও নাই, তিনি সর্ববদাই অতক্দিতভাবে পরিশ্রম করিতেছেন । 

মহাভারতের উদ্ভোগপর্বের্ব আমরা অঙ্ভুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা কিরূপ, তাহার অতি 

সুন্দর পরিচয় পাই। ছুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের-নিকট এক অর্ববূদ সশস্ত্র নারায়ণী-সেন! পাইয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন--আর অজ্জুনি পাইলেন একা প্রীকৃঞ্ণকে, তাও আবার তিনি 

নিরন্স্র এব' যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু অঞ্ভুনও অতিমাত্র সন্থুষ হইলেন। ছূর্য্যোধন সৈন্য লইয়া 

চলিয়৷ গেলে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্ভূনকে বলিলেন--“হে অঙ্ভন, তুমি জান যে আমি যুদ্ধ করিব 

না, তথাপি তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন ?” অজ্ভুন বলিলেন_-“ভগবন্! .আপনি 

সমস্ত ধার্তরাষ্্রকে, সংহার করিতে সমর্থ, আপনার কীর্তি ত্রিলোকবিখ্যাত। কিন্তু আমি 

একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিয়! অসীম যশো।লাভ করিব, এই বাসনায় আপনাকে. সমর- 
পরাত্থুখ জ্রানিয়াও বরণ করিয়ীছি। আমার ইচ্ছা, আপনি আমার রথে সারথী হুইবেন।” 
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এই অংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য-_-অর্জদুন শ্রীকৃষ্ণের কৃপালা করিয়াছেন, সেই কারণে তীহার 
আত্মশক্তি বা আজ্মনির্ভরতা জাগিয়া উঠিয়াছে, ছুর্যোধন সে কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়।ছে। 

অজামিলের উপাথান অনেকেরই পরিচিত। শ্্ীমস্তাগবতে এই উপ্খ্যান সুঁবিস্তৃত- 
ব্ূুপে বণিত হইয়াছে। শ্রীমন্তাগবতের এই উপাখ্যান বালবার পূর্বে আমরা, “স্ীত্রীভক্ত- 
মালঃ-গ্রন্থ হইতে অকজ্প/মিলের উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি । ভক্তমালের বর্ণনার সহিত 

শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনা একবার তুলনা করিয়া! দেখা দরকার। তুলনা করিলেই আমরা 

দেখিতে পাইব, ভাগবতের কথা ভক্তম[লে আসিয়া বদলাইয়৷ গিয়াছে । ধাহার! চিন্তাশীল, | 

তাহারা অবশ্য চিন্তা করিবেন, কেন বদ্লাইয়া গেল-_আর ধাঁহারা সত্য ধর্ন্দের সেবক, 

অর্থা ধর্ম্পের নামে বাজার চলতি যাহা হয় একট! কিছু লইয়! ধাহারা জগৎকে ও নিজেকে 

ভুলাইতে চাহেন না, ফাহারা সত্য সত্য ধর্মজীবন গঠন করিতে চাছেন, তাহারা আলোচনা 
করিধেন, উপাখ্যানাংশ এই প্রকারে বদলাইয়! যাওয়ায় জগতের কিরূপ কল্যাণ ঝ৷ 

অকল্যাণ হইয়াছে বা হইতে পারে। | 

'ভক্তমাল-গ্রস্থের বর্ণনা এইবরূপ। অজামিল নামক এক ব্রাক্মণের ছেলে, তাহার 

কোনরূপ ধন্মানুষ্ঠান ছিল না, কেবল পাপাচরণ করিত। সে গোক্রাক্ষণত্রোহী, মদ্ভপায়ী 
ও মাংসাশী ছিল, ব্যাধের আচার, রাশি রাশি হত্যা করিত। গৃহতাগী ও স্ট্রীত্যাগী হইয়া 
সে বেশ্যার সহিত বনে বাস করিত। বেশ্যার গর্ভে তাহার চাঁরিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 

. *দবযোগে এক সাধু আসিয়! তাহার গৃহে অতিথি হইলেন। অজামিলের রক্ষিতা বেশ্যা 
ভক্তিভাবে অনিথির সেব৷ করায় সাধু দয়ার্্র হইলেন। তিনি ভাবিলেন ইহারা ঘোর পাপী, 

ইহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ করিলে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে না। তখন সাধু এক 

উপায় উত্তাবন করিলেন। তিনি রেশ্টাকে বলিলেন, “তুমি আমাকে ভোজন করাইয়া 

তুষ্ট করিয়া, আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। তোমার গর্ভে এইবার 
একটি পুত্র জন্মিবে, তুমি তাহার নাম রাখিও-_নারায়ণ”। সাধুর কথায় ছেলের নাম রাখা 

হইল-_-“নারায়ণ” তাহার পর অজামিলের মৃত্যুকাল উপস্থিত। অজামিল পাপিষ্ঠ, কাঞ্জেই 
বমদূতেরা দগ্ুপাঁশ লইয়া মুমূর্ষু অজামিলের নিকট উপস্থিত হইল। যমদৃত দেখিয়া 

অঙজামিল ভয় পাইয়া নিজের পুত্রকে “নারায়ণ” বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিন্।! ফেলিল। 
যেই “নারায়ণ” বলিয়া ডাকিয়াছে, অমনি_- | 
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"স্পা ছুটি হেল, সংসারমোচন। 

আর দুইজন শ্থামলনুন্দর বৈকুষ্টের দুত--“হায় হায় যমদৃষ্ঠগণ হুরিতক্তকে দণ্ড 
দিতেছে ?”_এই,কথ! বলিতে বলিতে অঙ্গামিলের মৃত্যুশধ্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত 

হইল। বৈকুষ্টের দূতের! গদার প্রহথারে যমদূতদ্িগকে প্রহার করিয়া তাহাদের হাত পা. 
তাঙ্গিয়া দিল এবং তাড়না ও ভগ সন! করিয়া! বলিতে লাগিল-_ 

“নিষ্পাপ নিগুণ অজামিল মহামতি | * 

এছেন জনেরে দণ্ড! কি তোর শকতি ?” 

গদার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া যমদুতেরা বলিতেছে,-“মআমরা ধর্মমরাজের দূত, তোমর! 
কে? আমাদের অপমান করিতেছ কেন? আর পাপীকে কাড়িয়াই বা লইতেছ কেন” ? 

বিষু্দুতেরা! বলিলেন__“তোমাদের ধর্মরাজ বেশ ধন্দম জানে দেখিতেছি। তাহার বড় 
অহঙ্কার হইয়াছে। যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়। অর্থাৎ সমগ্র জীবনে একব'র 'নারায়ণ' 

বলিয়৷ ডাকে, সে কদাচ পাপী নহে। ধর্ম্রাজ যখন তাহাঁকেই পাগী বলে, তখন সে ন্দ্মের 

কিছুই জানে না।” 
যমদূতগণ পরাজিত, অপমানিত ও বিতাড়িত হইয়া যমালয়ে ফিরিয়া! গেল এবং 

যমরাঁজের সম্মুখে অভিমান সহকারে দণ্ড ও পাশ আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কাদিতে 

কারদদিতে বলিল-_. | 

“কিসের রাজত্ব তব কিবা অধিকার । 

নৈলোক্যে তোমার আজ্ঞা ন৷ চলিবে আর ।” 

ধর্পরাজ বিস্মিত হইয়! দৃতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“কি এমন অন্যায় কার্য 
হইয়াছে” ১ দুতের! বলিলস_“আমাদের নাক কাট! গিয়াছে। * অজামিল মহাপাপী, তাহার 
পুণ্যের লেশমাত্র ছিল না। তাহার মৃত্যুকাল, আমর! তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম। 

কাহার নাম “নারায়ণ,” আমর! তাহা জানিনা । সে ব্যক্তি তাহার পুত্রকে এই নামে 

ডাকিয়াছিল। যেমন ডাকা, আর অমনি দুইজন মহাপুরুষ আসিয়া ' উপস্থিত হইলেন। 
নৰীন মেঘের তুল্য তাহাদের অঙ্গকান্তি, তাহারা কমলনয়ন । তাহারা আসিয়াহ অজামিলের 

বন্ধন মৌচন করিয়। দিলেন। আর আমাদের যে ছুর্দশ! হইয়াছে, তাহ! আর কি বলিব, 

এট্ প্রত্যক্ষ দর্শন করুন” 
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 , দুূতগণের এই কথা শুনিয়া ধর্মরাজের মনে যুগপৎ হর্ষ ও ভয়ের সঞ্চার হইল । তিনি 

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া! রহিলেন। হার অঙ্গে অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণয, স্বরভেদ প্রভৃতি 
€প্রমের সাত্বিক বিকার জাগিয়া উঠিল। তাহার পর ঠিনি দুতগণকে' কংলেন.__এশ্বিসগণ, 

তোমরা করিয়াছ কি! তোমরা কোথায় গিয়াছিলে ? তোমরা আমার মাথু খাইয়া একি 

কাঁধ্য করিয়া আসিলে ! শুন, অতিশয় গুহা কথা তোমাদ্দিগকে বলিতেছি। সে ব্যক্তি 
আমার প্রভুর নাম লইয়াছিল,--তোমরা সেখানে কেন গিয়াছিলে ? 

দত্রেলোক্যের নাথ হরি জগতনিবাঁদ। 

তার নাম লৈল সেই, মুখ্ি ধার দাপ | 

কোটি কোটি মহাপাপ অতিপাপ হয়। 

অগ্নরি-কণে তুলারাশি যৈছে তন্ম হয় ॥” 

ধর্মরাজের এই কথ। শুনিয়। দৃতগণ অতিশয় বিশ্মিত হইল এবং জিজ্ঞাস! করিল, 

*প্রভো, এই সব কথ। আমাদিগকে পূর্বেবে কেন বলেন নাই?” 
তাহার পর যমরাজ দৃতগণকে বলিয়। দিলেন__ 

“হরিনাম গুণ কথা যথায় গুনিবে। 

. তুলসীর নালা, ভালে তিলক দেখিবে ॥” 

সেখানে নমস্কার করিয়া দূরে অন্য পথে চলিয়া বাইৰে। আমার একথা না শুনিলে 

অনুতাপ করিতে হইবে ।” ইহা! শুনিয়া “দুত কহে বুঝিলাম আর নারে বাপ!” 

'ভক্তমাল,-গ্রন্থে জামিলের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে আর কোন কথা নাই--এইখানেই 

উপাখ্যানের শেষ। গ্রন্থকার উপাখ্যনের উপসংহারে ভক্তগণের চরণ স্মরণ করিয়াছেন। * 

এইবার শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনা আলোচনা কর! যাউক। শ্রীমন্তাগবতের কোনও 

উপাখ্যান আলোচনা করিতে হইলে, সেই আলোচনার একটি রীতি আছে । সেই রীতি 

আমাদের অন্যস্থান হইতে শিখিতে হইবে না, মুল ভাগবতে এবং পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর 

টাকাতেই তাহা পরিদৃষ্ট হইবে। শ্ত্রীমন্তাগবতের বষ্ট ক্বন্ধের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে 
এই উপাখ্য ন বনিত হইয়াছে । ষষ্ঠ স্বন্ধের আলোচ্য বিষয়ের নাম--পোঁধণ। “পোষণ 
কথার অর্থ-_গ্রীভগবানের অনুগ্রহ । পঞ্চন সন্ধে, স্থান” বেণিত হইয়াছে । শ্রীধরন্থামী 

স্রাহার টীকায় বলিয়াছেন-_জীব-সমুহ নিসর্গ-সন্তৃত। এই জীব নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত 
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॥ 

থাঁকিয়া নিজ নিজ কর্তৃর্য পালন করিতেছে, আর বিষু তাহার বিবিধ রূপের দ্বারা তাহা” 

দিগকে রক্ষা! করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির গথে লইয়া |াইতেছেন। ইহারই নাম-_স্থান”। পঞ্চম 

হ্ষন্ধে ইহাই বণিত হইয়াছে । কিন্ত্ব জীব সকল সময়ে নিজ নিজ মর্য্যাদা পালন করিফা 

চলে না। তনেক সময়েই মর্যাদা লঙ্ঘন করে। যাহার! মরধ্যাদ। লঙ্ঘন করে, তাহারা, 
অধোগামী ও নরকস্থ হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা ভক্তিপথ প্রাপ্ত হয়, ভগবান তাহাদিগকে 

রক্ষা করেন। ইহারই নাম_-'পোষণ' । অজামিল মনুষ্যদিগের মধ্যে সঅহাপাপী,-আবার 

বিশ্বরূপ প্রভৃতিকে হত্য। করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রও পাপ করিয়াছিলেন । যয স্বন্ধে 

প্রথমে অজামিলের কথা-_তাহার পর ইন্দ্রের কথা, বুত্রবধ ও মরুদগণের উপাখ্যান আলোচিত 
হুইয়াছে। এই পোষণ-প্রসঙ্গে আ্মস্তাগবতে অক্জামিলের উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । শ্ত্রীধর 

স্বামীর মতে অজামিলের উপাখ্যানের প্রারস্তে ভূমিকারূপে এই কথাটি জানা আবশ্যক । 
এইবার প্রসঙ্গের আরম্ত। ধণ্্মাচরণের ছুই পথ-_নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবুত্তিমার্গ | নিবৃত্তিম'র্গে 

অর্চিরাদি লোকের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ, আর প্রনৃততিমার্গে স্বর্গাদি 
প্রাপ্তি ও পুনঃ পুনঃ ভোগসাধন দেহলাভ। শ্্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ন্ধে এই 
সব কথা আলোচিত হুইয়াছে। তাহার পর অধন্ম, অধর্ম্ের ফলে নরক-ন্ত্রণা। ইহাও 

বণিত হইয়াছে। এখন মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন--নরক 
হইতে পরিত্রাণের উপায় কি ?' মানুষ পাপ করিয়। শান্স্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করে, কিন্তু 
তাহাতে পাঁপের মূল উৎপাটিত হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার পাপাচরণ করে। 

(স্থুতরাং উপায় কি ? ৃ 

শ্রীশুকদেব বলিলেন-_-টান্দ্রায়ণ।দি প্রায়শ্চিশ্ত, অবিদ্বান ব্যক্তির জন্য ।, উহাতে 

মাপের মূলোচ্ছেদ হয় না। মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞান। নিয়ম করিয়া প্রতিনিয়ত বত্ব 

করিলে এই জ্ঞান লাভ হয়। আবার ভক্তিমার্গ জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ভগবান 

শ্রীকৃষ্ণে মন সমর্পণ করিয়৷ ভক্তের সেবা করিলে যে পবিত্রত! জন্মায়, তপস্তাদি দ্বারা তাহা 
জন্মায় ন[। ভক্তি পথে বিদ্ব নাই, অভাব নাই, ভয় নাই। ভক্তিপথের সাধন অল্লমাত্র 
করিলে পবিত্রতা জন্মায় । 

সকৃন্মনঃ ক্ৃষ্ণপদাঁরবিনদয়ে! নিবেশিতং তদ্গুণরাগি ধৈরিহ। 

ম তে যয পাশতৃতশ্চ তছটান্ স্প্নেথপি পত্তত্তি হি চীর্ননিষ্কৃতা: ॥ 
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ধাহার। শ্রীকৃষ্ণের চরণপন্মে একবার মাত্র নিজের মন নিবেশিত করেন, তীহাদের মন. 
শ্রীকৃষ্ণের গু:ণ আকৃষ্ট মাত্রই হয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান সম্পন্ন হয় না। কিন্তু 
তাহারই ফলে যম ও পাশহস্ত যমদুতগণ স্বপ্নেও তাহাদের দৃষ্িগোচর হইতে পারে না। 
কারণ যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে একবার মনোনিবেশ করেন, তাহার তদ্দারা সমুদয় প্রায়স্চিত 
অনুষ্ঠিত হয়। 

এই শ্লোকটির পরেই অজামিলের উপাখ্যান আরস্তু টি * অজামিলের কথা 
একটি পুরাতন কথা, এই কথার দ্বারা উদ্ধৃত শ্লোকের যাহা তাৎপর্ধ্য তাহাই উদ্বাত, 
হইয়াছে। সুতরাং, অজামিলের কথা আলোচনা করিবার পূর্বের পূর্বেবাক্ত শ্লোকটির 
তাৎপর্য বেশ ভালরূপ চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে । কৃষ্ণের চরণপন্মে একবার মাত্র 
মন নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন-_এই প্রকে একবার মনোনিবেশ কি প্রকারে হইতে পারে ? 

শ্রীকৃষ্ণের গুণে, আকৃষ্ট হওয়া*চাই। অবশ্য এই প্রকারে আকৃষ্ট বা অনুরাগযুক্ত 
বলিলে,যে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন বুঝায় তাহা নহে। জ্ঞান তাহার পর হইতে 
পারে। হইতে পারে কেন, নিশ্চয়ই হইবে। তাহার প্রমাণ শ্রীমন্তাগবতের প্রারস্তেই 
আছে। শ্্রীকুষ্জের চরণপতন্মে একবার মাত্র মন নিবেশিত হইলে, সে মন' আর 

. শ্ীরুঞ্ণ-বিমুখ হইয়া বিপথগামী বা পতিত হইবে ন1- তাহারও প্রমাণ ্রীমন্তাগবতে বহু 
স্থানেই আছে। এইবার অজামিলের উপাখ্যান । 

কান্তকু্জ দেশে অজামিল নামক এক ত্রাহ্মণকুমার ছিল। সৎ ব্রাক্ষণের বংশে জন্ম, 
প্রথম বয়সে অজামিল বেদবিগ্ভার পারদর্শী, মৃদু, সৎস্বভাব, সদ।চার-সম্পন্ন ও ক্ষমাণীল। 
সে সর্ববদ।ই ইন্দ্রিয় দমন পুর্ববক ব্রতধারী হইয়! থাকি, তাহার তুল্য সত্যবাদী, মন্্র্ত ও 

শুচি আর কেহ ছিল না। সে অহঙ্কারশুন্য হইয়া গুরু, অগ্নি, অতিথি, বৃদ্ধ প্রভৃতির সেবা 
করিত, সকল প্রাণীতে তাহার সৌহার্দ ছিল, অতি সাধু ও পরিমিতভাষী, অসুয়া কাঁহাকে 

বলে তাহা জানিত না, কখনও কাহারও নিন্দা করিত না। এই প্রকারের চরিত্রের লোক 

ছিল অজামিল-_প্রথম যৌবনে তাহার বিবাহ হয়। | 

বিবাহের পর যৌবন কালে অজামিল, তাহার পিতার আদেশে বনে গিয়াছিল, বন 
হইতে ফুল, য্জের কাষ্ঠ ও কুশ সংগ্রহ করিয়া বাড়ী আসিতেছিল | পথিমধ্যে সে দেখিল-_ 

একটি নিম্মশ্রেণীর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক মগ্ঘপান করিয়াছে, মত্ততা-প্রযুস্ত তাহার চক্ষু আর্ত 
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ও ঘুর্িত। আর একজন নিন্টজাতীয় পুরুষ, স্তরাঁপান নিবন্ধন লজ্জাহীন হইয়া, প্রকাশ্ঠেই 

সেই দাসীকে আলিঙ্গন করিতেছিল ও কাম-ক্রীড়। করিতেছিল। তরুণ ও সরলখা ত, 

্রাঙ্মণ-কুমার অজামিল" এই দৃশ্য দেখিল। দেখিবামাত্র তাহার মনে মোহের সঞ্চার 

হইল এবং হৃদয়মধ্যে কুচিন্তা জাগিয়৷ উঠিল । প্রথমাবস্থায় হতভাগ্য যুবক, এই মোহ ও 
কন্দর্পপীড়ার সহিত ধৈর্য্য ও জ্ঞানের দ্বারা সংগ্রাম করিল, কিন্তু সংগ্রামে পারিল না! 

হতভাগ্য যুবক অঙ্ামিল পরাজিত ও পাঁপের পিচ্ছিলপথে লুষ্টিত হইল। হার, হাঁয়, 

একটি সাধু আত্মা বিনষ্ট হঠল। কিন্তু বাহিরে বা তাহার চারিদিকে তাহ।কে সাহায্য 
করিতে কেহই ছিল না। সে সময়ে কেহ আসিয়া তাহাকে সুুপদেশ. ও সগসঙ্গ দয়া 

এই অনভিজ্ঞ যুবককে সংশোধন করিতে চেষ্টা করে, নাই। সমাজ, সামাজিক মানুষ) ' 

দুর্বধলকে ঘ্বণ। করিয়া, পদাঘাত করিয়া তাঁড়াইয়। দিতে পারে, ভুর্ববল ও অনভিজ্ঞ জনের 

একগুণ ক্রটি শতগুণ করিয়া বাড়াইয়া তাহ।কে দ্বপা করিতে পারে, তাহাকে ধিক্কার 

দিতে পারে। কিন্তু ছূর্বলকে বল দিয়া তুলিয়া লয় কে? অন্ধকে হাতে ধরিয়া স্ুপণ-.. 

গামী করে কে? 

অজামিল অধঃপাতিত হইল, জস স্বধর্ন্ম ভ্রষ্ট হইল ৷ এই নিন্শ্রেণীর সত্রীোলোকটি 
তাহার চিত্ত অধিকার করিল--সেই কামিনীকে কেমন করিয়া সন্তুষ্ট করিব, ইহাই 

অজামিলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পৈতৃক ধন দিয়া, নানারূপ ভোগের সামগ্রী 

দরিয়া অজামিল এই স্ত্রীলোকের সেবা করিতে লাগিল । অজামিলের আর সব গেল, পিতা 

মাত।র গ্রতি কর্তব্য পালন করিল না, বেদ্মন্ত্রে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, সেই পতিব্রা 

সুকুলজাতা অবলা যুবতী সতীর প্রতি তাহার কর্তব্য পালন করিল না। কোথায় কুলধর্ম, 

কোথায় লোকাচার, কোথায় বেদ্বিষ্ভা, আর কোথায় সদাচার !__অগদিনের মধ্যেই 

অক্তামিলের সব গেল । সেই দাসীর গৃহে বাস করে, দ।সীর বুটুন্বদিগের ভরণ করে, 
দাসীর অন্ন ভোজন করে, উচ্ছ খল জীবনের চরম সীমায় আসিয়। অজানিল অচিরে উপনীত 

হইল। সে সর্ববদাই অশুচি অবস্থায় থাকিত। পণ রাখিয়া! পাশ-ক্রীড়া, বঞ্চনা, চৌর্ধ্য 
প্রভৃতি গহিত কার্য, তাহার জীবিকার উপায় হইল । 

এই গকারে অধঃপতিত ও ইন্দিয়াসম্ত অজামিল, সমগ্র যৌবনকাল অসৎসর্গে 
ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ করিয়াছে । যৌবন চিরস্থায়ী নহে। যৌবন চলিয়া গেল, 
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ইন্দিয়ের আর সে সবলতা নাই. দেহের আর সে স্বাস্থা ও লাবণ্য নাই, নানারূপ ব্যাধি 
১ আদিয়া দেহকে আক্রমণ করিতেছে কিন্তু 'অজামিলের চৈতদ্যোদয় হইল না । প্রৌঢ়িকাল 
আপিল, কিন্তু অক্ামিল সেই অসগুপথ হইতে প্রতিনিকৃত্ত হইল না। ৫প্রীঢ়কাল চলিয়া গেল, 

আজ অঙ্গামিল বৃদ্ধ--তাহার বয়স আশি বসর। সে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এ 

দাসীর গর্ভে অঙ্জামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছে--জরা আসিয়া দেহ আশ্রয় করিয়াছে, 
তথাপি অজামিল ইন্দ্িয়-তৃপ্তির অন্বেষণে সেই পাপভবনে, সেই দুক্ধতি ও অসতসংসর্গের 

মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে । 

' সকলেই তাহাকে দ্বণা করিয়। তাড়াইয়। দিয়াছে। শৈশবের আত্বীয় স্বজনের! কেহই 

আর নাই, জ্ঞাতি কুটুপ্ব, যাহার! ছিল, তাহার! ভুলিয়া গিয়াছে। পাপীর পরিচয়ে 

অরকে নিজেরপরিচয় দিবে 2 এই প্রকারে পদাহত, বিতাড়িত ও উপেক্ষিত অজামিল, 

প।পপঙ্কে একাকী গড়িয়া আছে। | 
পূর্বেব বলিয়াছি, এই দাসীর গর্ভে অজামিলের দশটি পুত্র জন্মাইয়াছিল। ইহাদের 

মধ্যে যেট সকলের কনিঠ, অজ।মিল তাহার নাম রাখিয়াছিল-_নারায়ণ। শিশু বলিয়া 

পিতা মাতা উভয়েই, এই ছেলেটিকে বড় ভালবাসিত. ও আদর করিত, এই ছেলেটি 

বৃদ্ধ অজামিলের একমাত্র আনন্দের বস্তু ছিল। শিশুটিও বড় মধুরভাষী, পাপতবনে 
এমন শিশু বড়ই দুর্লভ । অজামিলের হৃদয় ক্রমশঃ এই শিশুটিতে আস্ক্ত হইল-_-এই 
ছেলেটিকে দেখিতে, তাহার শিশুস্থলভ ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে, অজামিলকে বড়ই ভাল 
লাগিত, এই ছেলেটিকে লইয়া এতই আনন্দ পাইত যে আপনাকে ভুলিয়া বাইত। খাইবার 

সময় ছেলেটিকে লইয়! একত্রে খাইত, তাহাকে না খাওয়াইলে অজামিলের যেন নিজের 

খাইয়। তৃপ্তি হইত না। সকল সময়েই অজামিল এই ছেলেটিকেই লইয়া থাকিত। 

'-এই প্রকারে অঙ্গামিলের দিন কাটিতেছে, ক্রমশঃ তাহার সন্তকাল উপস্থিত হইল। 

স এবং বর্তগানোহজ্ঞে। মৃতাকাল উপষ্চিতে ! 

মতিথ্চকার তনগে বলে নারায়ণাহ্বরে ॥ 

অন্ধ অজামিল এস প্রকারে দীবন ঞ্কাপন করিতেছিল, মৃত্যকাল উপস্থিত হইলেও 

'নারায়ণ নামক সেই বালকেই আপনার মন নিবেশিত করিল ॥ 

তআঁজ মহাপাপী অঙামিল মরিতেছে। সমুগ্র জীবন অসতসংসর্গের, অসৎ চিন্তায় ও 
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অনতকার্য্য যে হাপন করিয়াছে, জীবনের সদ্ধাবহার করিয়। জশেষ উন্নতিলান্ত করিবার যথেষ্ট 
সুযোগ পাইয়াও যে একেবারেই তাহার সদ্ধযবহার করে নাই--হেলায় সব হারাই যাছে-- | 

সমগ্র জীবন ধরিয়া! যে ফেবলই ইল্দিয়েন্স তৃত্তি অন্বেষণ করিয়াছে_-সেই পাপী. মহাপাগী 
অজামিল আজ মরিতেছে। পাপীর মরণ কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ! পৃথিবীর আলোক একে একে, 
নিভিয়! যাইতেছে,অতি ভীষণ অত্তিগভীর আধার দশদিশ ঘেরিয়াছে.জগতের শব্ধ একে একে 

থামিয়া যাইতেছে, এ কি বিভীষিকাময় স্তঙ্কত1! পিপাসা, দরুণ ছুর্বিবিষহ পিপাসা: জিহ্ব।, কণ্ঠ, 

বক্ষ, উদ্র--সবযেন শুকাইয়! গিয়া আগুণে জ্বলিতেছে-_আর যাতনা, একেবারে অনির্বব- 
চনীয় যাতনা, কে যেন লোমকৃপে লোমকুপে কালকুট বিষ টালিয়! দিতেন্তে ! অতি মলিন, 
দীন ছি শষ্য! সেই শষায় জরা্ন্ত শীর্ণদেহ অজামিল- আজ মরিতেছে। নিকটে কেহ 

নাই যে, এক বিন্দু জল মুখে দিরা পিপাসার উপশম করে। মধ্যে মধো নরকের চিত্র 
দেখিতে পাইতেছে-_তামিক্র ও অন্ধতামিঅ নরকে ঘোর অন্ধকারে কতপাপী মুচ্ছিত অবস্থায় 
বিকট যমকিস্করগণ কর্তৃক তাড়িত ও দণ্ডিত হইতেছে । রৌরব ও মহারৌরব নরকে হিংস্র 
পাতকিগণ, অতিশয় ক্রুর সর্পগণ কর্তৃক অসহায়ভাবে দংশিত হইতেছে। তাহার পর 

কুস্তীপাকে তণ্ড তৈলে, কালসুক্ে তাত্রময় অতি উষ্ণ সমডূমির উপূর পাতকিগণ নিজ নিজ 
কণ্মফল ভৌগ করিভেছে। পরপর নরকের শ্রেণী-_শুকরমুখ, অন্ধকুপ, কুমিভোজন, 
সংদংশ, তণ্শূর্টি” বর্জকণ্টক, শীল্মলী, বৈভরণী, পুয়োদ, প্রীণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, 

সারমেয়াদন, অবীচি, অয়ঃপন, ক্ষারকর্দম রক্ষোগণভোজন, শুলপ্রোত, দন্দশ্ুক)” ক্জাবট- 
নিরোধন, পর্যাবর্তৃন, সূচীমুখ । এই সকল নরক দেখিয়া, নরকে পতিত ও পথভ্রষ্ট নর- 
নারীর যাতনাভোগ দেখিয়। অজামিল ভয়ে কম্পিত হইতেছে, নিজেরও জুন্তীত 'জীবন-কথা 
ক্রমে ক্রমে মনে জাগিয়! উঠিতেছে; হায়, সকলি মলিন সকলি কদর্য্য। পাপ, কেবলি 
পাপ! সে যাতনার সীম! নাই । সে অন্ধকার ও যাতনার মধো পাপী দেখে_তিন জন " 
যমদূত, অতিশয় উগ্রমুত্তি, বক্র বদন, উদ্ধারোমাঞ্চিত, হস্তে পাশ, অজামিলের নিকটে আসিয়া 

উপশ্থিত। মানুষ দেহ, বাক্য ও মনের দ্বার পাঁপাচরণ করে বলিয়াই তিনজন যমদৃত 
আসিয়। উপস্থিত। এই ভয়ঙ্কণ ব্যাপার দেখিয়া অজামিলের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল 

হইল। এমন সময়ে, কি তাহার ন্ুকৃতি ছিল, কেহই জানে' না-_পৃথিবীর আলো, যাহা 
তাার নিকটে একে বারেই নিভিয়া গিয়াছিল, সেই আলো! আবার ক্ষণেকের জন্য প্রকাশিত 

ক 
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হইল, অজামিল সেই অলোকে চক্ষু খুলিয়া দেখিল--তাহার সেই প্রিরু শিশু.পুত্র, আদর 
করিয়! যাহার নাম রাখিয়াছিল__“নারায়ণ', সেই পুক্রটি খেলন। লইয়! খেলা করিতেছে 
সেই ছেলেটিকে দেখিয়। ভীত, যাঁতনাকাতর ও কম্পিত ভরীমিল+ তাহাকে াকিবার জগ্য 

ডাকিয়া উ্িল__“নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ” । 

. যেই চত্ুরক্ষর নাম উচ্চারিত ভঈল, অমনি সে গভীর আধার কোথায় দূরে চলিয়া 

গেল। কোগা লাগে শত পুণিমার টাদের কিরণ, এমন বিমল ও লিগ্ম আলোকে হেউ 
গৃহতল পরিপুর্ণ হইল | নন্দনবনের বিকশিত ফুলে যে সৌরভ আছে, তাহা অপেক্ষা 

? মধুর অপূর্ব ফুল-গন্ধে দশদিক আমোদিত হইল, আর সেই আলোক ও সৌরভের মধ্যে 
বিষুগদুত, নবীন মেঘের চ্য।য় »্যামল তন্দর হুন্সিগ্ক কোমল তশ্থ, গলদেশে পদ্ঘগালা, পরিধান 
স্ুপীহ বসন, প্রত্যেকেরই চারি চারি বান, পদ্সপলাশের তুলা আখি, সে আখিতে ক্ণা- 
লহরী, আর বদনে মধুর হাসি,“মাভৈ? মহ, হিষ নাই, ভয় নাই” বলিতে বলিতে 

পাপীর্শিয়রে শাসিয়া উপস্থিত হইলেন 

তখন বমদুতগণ, দাঁসীপতি অজামিলের আান্ম।কে হৃদয়ের ভি ঠর ভইতে নিয়. বাহির 

করিতেছিল, বিষুঙ্দুতেরা আসিয়াই বমদুতগণাকে নিবারণ করিলেন । 
: যমদূতগণ স্সকার্ধা সাধনে এই প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল--মহাশয়গণ, আপনারা 

কে, ধর্মরাজের আদেশ প।লনে নিষেধ করেন কেন £ আপনারা কাহার লোক ? .আমরা 

ছুরাচার পাপীকে যমপুরে লইয়! যাইতেছি, আপনার! তাহাতে বাধ দিতেছেন কেন £ 
আপনার! কি দেবতা, না উপদেবতা, না সিদ্ধপুরুষ' ? 

তাহার পর ষমদৃতেরা, বিষুদুতগণের শুন্দর মুপ্তি ভাল করিয়! দেখিলেন, তাহাদের মৃক্তি 

দেখিয়া অন্তরে ভক্তির উদয় হইল, এবং আরও বিনীত্ভাবে বলিলেন-_'আমাদের কথায় 

রাগ করিবেন না, আমরা ধর্্মরাজের কিন্কর, তাহারই আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি। 

আপনাদের আকৃতি দেখিয়! বোধ হইতেছে, আপনারা পরম শি, কিন্ত আপনাদের কার্ধ্য 

অশিষ্টের মত বৌধ হইতেছে । আপনারা আমাদিগকে কর্তবাপালান বাধা দিতেছেন, 
এরূপ কার্মা আপনাদের উপযুক্ত নহে” । 

এইখানে একটি কথা ভাবিতে হইবে । এখন অজামিলের অবস্থা কি? হৃভঃপূর্বব 
অর্থাৎ বিষুদুতগণের আবির্ভাবের পূর্বে্ব অকথ্য বন্ত্রণায় একাম্ত কাতর ও: প্রায় সংজ্ঞাহীন 
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অবশ্থায় অজামিল পড়িয়।ছিল, বিষ্ুদুতরা যেমন আসিংলন, অমনি তাহার অবস্থা! বদ্লাইয়া 
গেল। বিষু্দুতগণের অঙ্গের ছট!য় যেমন বাহিরের অন্ধক.র দুর হুইয়। গেল, তেমনি 
তাহার ভিতরের মোহের'অন্ধকারও দূরগত হইল। দারুণ গ্রীত্মে রুদ্ধ ঘরের ভিতরে 

ঘামে ও তৃষ্ণা শ্বাস বন্ধ হইয়া একটি লোক যেন মরিয়া! যাইতেছিল, এমন সময়ে দক্ষিণের 
জানাল! ঘদি হঠাত খুলিয়। যায়, অর সেই জানাল! দিয়া যদি ন্সিগ্ধী শীতল মলয় হিল্লোল 

আসিয়! পীড়িতের অঙ্গে লাগে, ত'হা হইলে তহার অবস্থা যেমন হয়, অজামিলের দেহ, 

ইঞ্জিয়, মন ও: প্রাণের ঠিক সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইল । বিষুদুতগণে র গায়ের হাওয়া 
গয়ে লাগায় অজামিল নবজীবন লাভ করিলেন, শান্তি, শান্তি, শান্তি। . নববল, নবীন 

হর্ষ, আবার নবীন আশ।-_ছুঃখরেশ একেবারে দূর হইয়৷ গেল। অজামিল, আনন্দ-পরিপ্নত 

নয়নে বিষুরদুতগণের সে অভয়দ।রী শাস্তি ও করুণা দিয়া গঠিত আপূর্ববমুগ্তি দর্শন করিতে- 
ছেন, আর বিষুত্দুত ও বমদূতগণের মধো যে কখোপকথন হইতেছে, তাহা শুনিতেহেন। 
অতীত জীবন-কথা-_-একে একে সব মনে পড়িয়! যাইতেছে। সেই স্ুপবিত্র ধর্মশীল 

্রাঙ্মণের গৃহ, সেই নিত্য হোম, দেবপুজা, নিত্য বেদপাঠ, সেই নিয়ত অতিথি-সেব! । 
পুণ্যের সংসার, তপস্ত।র শান্ত মৃত্তি সেই পিতা মাতা, সেই সব অতীতের কথা-_একে 
একে অজমিলের অন্তরে জাগিয়া উঠিতেছে। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে যে সব শাস্ত্র 
পড়িয়/ছিলেন, তাচাও সব মনের মধ্যে জাগিয় উঠিতেছে । এতদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়! এ সব 

কথ! ভুলিয়াছিলেন।. তাহার পর সেহ পতনের দশা, মোহ, ভ্রান্তি, পরাজয়, পাপ, মহা- 

পাপ, একেবারে মলিন, অতিশয় মলিন। তার পর:অনুতাপ, দারুণ, অতি ভীষণ ! হায়, 
করিয়াছি কি! এত হুযোগ হেলায় হারাইলাম ! যাতনার সীমা নাই। তার পর, বিজু 
দুতদের দেখিতেছেন, নবীন আশার রশ্মি, হুদয়তর] গত্তার আঁধারের ভিতর জুলিয়া 

উঠিতেছে-_-কি কৃপা! নিখিল বিশ্ব করুণার অমুতসাগরে ভাসিতেছে। স্তনীল গগন সেই 

করুণায় চিরদিন উচ্ছসিত, এ বায়ুমগুল সেই করুণার রসে সরস, শীতল। আসিতেছেন, 
সেই অনব্ত করুণাময়, চির জোয়ারে উচ্ছ্(সিত মহাসমুদ্রের মত, আপন আনন্দে আপনি 
বিহ্বল, ঢেউ তুলিয়! অবিরাম নাচিতে নাঁচিতে আসিতেছেন। কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পুর্ণ হইয়া! 
উঠিল। মনে হইতে লাগিল, হায় আমি করিয়াছি কি? এমন জগত, করুণার ধাম, 

এন জীবন, ভারতবর্ষে দুল মানব জীবন, অভীতের শত শত খষি, সাধু, তপন্বীর সাধন- 
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. স্মৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া, জগতে আসিয়া এমন স্থযোগ একেবারে হেলায় হারাইলাম, 

__হাঁয়, করিয়াছি কি? আবার বাঁচিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই করুণা সাক্ষ্য দিতে, এই 

করুণার উপযুক্ত হইবার জন্য আবার বঁচিতে ইচ্ছা হইতেছে। “কোথা, আমি দুরাচার, 
পাপী, মহাপাপী,__আর কোথা করুণাঘন-সূর্তি এই নীলেদ্দিবরশ্যাম বিষুদূতগণ'! অজামিল 
বিস্ময় বিস্ষারিত ও আনন্দালোকপুর্ণ নয়নে এই বিুদুতগণকে দেখিতেছেন ও এই সব 
কথা ভাবিতেছেন । 

এই গেল.একদিক্, অজামিলের ভিতরের কথা অবশ্য শ্তরীনন্তাগবত এই প্রকারে, 
বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই-_কিন্তু অধ্যাতুবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা এই প্রকারেই 
বুঝিতে হইবে । ৃ 

এইবার দ্বিতীয় কথা । যমদুতেরা আসিলেন, মঙজামিলের মুখে নারায়ণ, নাম উচ্চারিত 
হইল, আর অমনি “মাভৈ?--মাভৈঠ” বলিতে বলিতে বিষুদুতেরা আসিলেন, তাহার পর 
যমদূত*ও বিষুলদুতগণের মধ্যে কথোপকথন হইল-_অজাঁমিল এই সব দেখিলেন, শুনিলেন। 

এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে, ইহা কেবল অজামিলই দেখিলেন ও শুনিলেন__সেখানে 

অবশ্য আরও লোক ছিল। অজামিল তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখিয়াছিল, অন্যান্য লোক বা 

অন্যান্য পু প্রভৃতি যে দেখুনে ছিল, তাহা একবূপ শিশ্চয়। কিন্তু এই যমদুত ও 

বিষুলদূত অস্য কেহ দেখিতে পায় নাই, ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। পুরাণের 
কো!ন ঘটন! ঠিকমত তর্থাৎ 'তবত?' বুঝিতে হইলে, সর্ববদাই জিজ্ঞাসা! করিতে হইবে-_এই 

ঘটনার সাক্ষী কে ? অর্থ কাহার জ্ঞীনের নিকট এই ঘটন! ঘটিয়াছিল। এই প্রশ্নটি 
সকল. সময়েই জিজ্ঞ।স1 করিতে হইবে-- এই প্রাশ্মের উত্তর না পাঞ্জীলে পুরাণের রহস্য 

বুঝিতে পারা নাইবে না। 
এইবার যমদূত ও বিবুক্দুতগণের মধ্যে কখেপকথণ- অজামিল এই সব কথা শুনিতে- 

ছেন। বিষু্দূতগণ গুশ্প কর্তা: তাহারা শিন্দের প্রশ্নগুলি যমদুতদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন-- 

১। ধন্মের স্বরূপ কি ০ 

২। ধর্দ্দের প্রমাণ কি ? 

৩। কি প্রকারে দু ধারণ করিতে হয় ? 

৪। দণ্ডের ঈপ্লিত স্থান কি? 
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:£% যাহার! দণ্ুনীর তাহ।দের কর্ম কি ? 

১৬), কর্িমনুষ্যদের মধ্যে কে কে দণ্ডনীয় 

ব্রত ধর্মস্তা নম্তত্বং বচ্চ ধর্ধস্য লক্ষণং | 

" .কথং স্থিদ্ধিয়তে দডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতং | 

দখ্ঠাঃ কিং কারিণঃ সর্দেন আহোম্থিৎ কতিচিনুণাং ॥ 
 যমদূতগণের উত্তর : 

১) বেদে যাহা! কর্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধশম্ম,় আর বেদে যাহা 
আকর্তবয বলিয়!, নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাই অধর । ইহাই ধর্মের স্বরূপ ৷ ও 

২। বেদই ধন্মের প্রমাণ । যদি বলেন, বেদের প্রামাণ্য কি? তাহার উত্তর--বেদ 

নাঁরয়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ-্সরূপ । বেদ স্বয়ন্তু পরমেশ্বরের নিশ্বাস মাত্রে 

য়ং উদ্ধত। যদি বলেন নারায়ণ কে? তাহার উত্তর-_ ্ 
| ষেন স্যধান্নযমী ভাবা রজঃ সত্ব তমোময়াঃ। 

গুণ নাম ক্রিয়ারূপৈ ধিভাব্যস্তে যথাতথং ॥ 
যিনি আপনার স্বরূপে সন্ত, রঃ ও তমোময় প্রাণিসকলকে শাস্ততবাদি গুণ, ্রালণাদি 

নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা ব্যক্ত করেন, তিনিই নারায়ণ । 

৩। মানুষ অধন্্ম করিল, ইহ! কিরূপে জানা যায়? . উত্তর- সূর্যা, চন্দ্র, অমি, 

আকাশ, পবন, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, পৃগিবী, জল এবং ধন্ম, ইহারা জীব সকলের 

আচরণের সাক্ষী । ভভাদের দ্বাপা ধন্য ও শাধল্ম, উন্ভয়ই জন। শায় | 

১। অধন্মই দর্টা সান! 
৫1 দর্চাভ কম্মী লেক, নাহার যেমন পাপ মে দেইরূপ ৮৬ প্রাপ্ত হয় । 
৬। খাহার গুণদঙ্গ আছে, অর্থাৎ প্রকৃতির ত্রিগুণে ধিনি বন্ধ, তীহাকেই কম্ম 

করিতে হইবে । কর্ম করিতে গেলেই ভদ্র ও অভদ্র, উদ্য়ই সম্ভব । কম্মশুন্য হহলে 

অভদ্র হয় না। কর্ম্মশূদ্য জীব নাই, সকলেই কম্মকর্তী। কম্মিদের পাপ অবশ্যই হয়; 
অতএব সকল কম্মীই দণ্ডাহ। 

কেবল সূর্য্য চন্দ্র প্রভাতিই যে কম্ধের সাক্ষী তাহা নহে, জীবকে দেখিয়! যুক্তির দ্বারাও 

স্বাহার কর্ম অর্থাৎ ধর্মীধন্্মী বেশ অনুমান করা যায়। অনুমানের দ্বার! কিছু চু কিছু নির্ধারণ 
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করিবার সামর্থ্য অল্প বিস্তর পরিমাণে সকলেরই আছে। , আমাদের যিনি রাজা, ধণ্মরাজ 

বম--তাহাতে এই শক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে। তিনি আপন পুরী সংযমনীতে বসিয়! 
" মনের দ্বারা বাবতীয় জীবের ধন্মাধন্ম বিশেষরূপে অবলোকন করেন এবং অপূরববরূপে 

যুখাষথ বিচার করেন। তিনি সর্বজ্ঞ এবং ত্রহ্মারই তুল্য । 

তাহার পর যমদূতগণ অবিষ্তাচ্ছন্ন জীবের অবশ্য বর্ণনা! করিয়া বলিলেন_জীব প্রাক্তন 

কর্ম্পের ফলে প্রাপ্ত এই বর্তমান দেহকেই 'আমি' বলিয়া! বিবেচনা করে--তাহার জন্মান্তরীয় 

স্মৃতি নাই। প্রকৃতির সঙ্গ বশতঃ জীবের এই বিপধ্যয় ঘটে--যদি সে ঈশ-সঙ্গ করে, তাহা 

হইলেই পরিত্রাণ পায়। অতঃপর যতদুতগণ অজামিলের জীবন-কথ! আনুপুধিবিক বর্ণনা" 

করিলেন এবং বলিলেন-- 
তত এনং ধপাণে? সক1*- ধতাকাননং । 

৪ নেনামোশ্কতনির্বেশং নত্র রগেন শুদ্ধাতি ॥ 

এই কারণে এহ দুরাআ্মাকে দণ্ুপাণি বনের নিকট লইয়া বাইব। এব্যক্তি পাপ করিয়! 

শাঁহার নিষ্কৃতি নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিন্ত করে নাই । দণ্ডিত হইলেই এ ব্যক্তি শুদ্ধি লাভ 

করিলে । ্ ৃ 

, বমদুঙগণের এই সকল কথ! শুনিরা বিষুদুতগণ যাহা বলিলেন, পুজা/পাদ শ্ীধরস্বামী 

মহোদয় তাহার সারমম্ম নিক্ধোদ্ধত ঞ্োকে ব্যক্ত করিয়াছেন... 

দিতীয়ে বৈষুবৈর্মাম্যান্নামমাহাআমদুতং | 
খাবা হ! দিজে। িগুলোক? পাত হতাম্যতে | 

মন্ত স্বান্ধের দিভায়াধয়ে বিষুদ্দুতগণ ঘমতুতদিগকে অস্ত নাম-মাহাত্মা আনণ করাইলেন, 

দ্িজ। অজামিল ) শিষ্ুদুতগণ কক বিষুচলোকে শীত হ্হলেন, ইভাই কথিত ইয়াছে। 

আধরস্ব|মার এঠ কখ।গুলি অধ্যাস্থাবিজ্ঞানের বিধানানুগারে বেশ ভ।ল করিয়া বুঝিতে 

হইনে। আ্রীমগ্গতের উপাখ্যান শেষ পধ্যস্ত পড়িলে দেখিতে পাইবেন, বিষুদুতেরা 

তখনই অজ।মিলকে রূথে তুলিয়। ত্রিশুন্তে অবন্থিত বিষ্ুুলে!ক নামক একটা স্থানে লইয়া 
যান নাই। সুতরাং 'বিধুটলোকে লইয়া যাওয়া” বলিয়া! ঘে একটা ব্যাপার, তাহা আমাদের 

পঞ্চেন্দিয়-গ্রাহ জগতে লইয়া বাওয়।'র অনুরূপ নহে । আমরা 'লইয়! যাওয়া! বলিতে, 

কোন সীমাবদ্ধ স্ুল পদার্থকে দেশের এক বিন্দু হইতে অপর" বিন্দুতে অপসারণ" বুঝি । 



কুপাবাদ ও আত্মশক্তি 

এ প্রকারে অজামিলের দেহ অপস্মরিত হয় নাই এবং অজামিল তখন মরিয়াও যাঁন নাই। 

তাহা হইলে কি হইল ? বিষ্ুুলোকে লইরা যাওয়া হইল,__-ইহার অর্থ কি? শ্রীধরস্ামীর 

শ্লোকে' “দ্বিজ” এই গদটি রহিয়াছে । অজ।মিল ব্রাজ্গণ-বংশে জন্মাইয়াছিলেন এবং 

তাহার সংস্কারও হইয়াছিল, সুতরাং সামাজিক 'দ্বিজস্ব' তাহার ছিল, কিন্তু তিনি নিজের, 
কর্্দদোষে এই 'দ্বিজত্ব' হারাইয়াছিলেন। এখন, বিষুরদুত ও যমদুতগণের কথোপকথন 
শুনিয়া তীহার মধ্যে নির্বেধেদ উপস্থিত হইল ( প্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয় এই 

“নির্বেবেদ” কথাটি, এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন ) স্তরাং এবারে কেবল সামাজিক নহে, 

অজাঁমিল পারমার্থিক দবিজন্ব লাভ করিলেন। এই ছিজত্ব লাভই, অক্তামিলকে বিষুলুলৌকে 
গ্রহ্9। ইহা! পরে আমরা বুঝিতে পারিব । 

ভাগবতধন্ম ও শামমাহাত্য সন্দ্ধে বিফুদূতগণ যাহা বলিলেন, প্রাচীন আচাধাগণের 
ব্যাখ্যা-সহ আমরা তাহা ওবন্ধান্তরে বর্ণনা করিব । আপাততঃ কি হইল? বিষুগ্দুতগণ 

অজামিলকে যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়। দিলেন। বমদুতেরাও চলিয়া গেলেন, বিপু 

দুতের।ও চলিয়া গেলেন। অজামিল গতভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়! বিঞ্ুদুতগণকে ভক্তি 

সহকারে প্রণাম করিলেন, তাহার কিছু বলিবার ইচ্ছা! হইতেছিল, কিন্তু বলিবার সময় 

পাইলেন না-_বিমুরদুতগণ অন্তহিত হইলেন। 

এইবার বাহির হইতে, অর্থাৎ আমাদের গ্রত্যক্ষভ্ঞানের ভূমি হইতে, ঘটানাটি আলে|চনা 
করুন। বুদ্ধ ও জরাগ্রন্ত অজামিল, কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত, তাহার আর বাচিবাঠ আশা 
নাই; অসশুসংসগী দরিদ্র ও পাপী, তেমন চিকিশুস।ও নাই, শুশ্রাাও নাই। সকলেই জানে, 

এব|র লে নিশ্চয় মরিবে। কিন্তু নবিল না, কিছুক্ষণ পুর্বে তাহার শিশু পুত্রের নাম ধরিয়। 

“নারায়ণ, নারায়ণ ব্লিয়। ড।কিয়াছিল, "তাহার পর আর কোন কথ। কহে নই, টুপ করিয়া 

পড়িয়াছিল। তাহার পর এ কি হইল ! একেবারে অঘটন ঘটিল, অজামিলের রোগ সারিয়া 
উঠিল,--বাহিরের লোক যাহ।র! দেখিল, একেবারে অবাক্ হইয়া গেল! একি হইল, 

চক্ষুতে দেখিয়া'ও যে বিশ্বীস হয় না! অজামিলের বেশ ভঙ্ন হইয়াছে, শরীরে বেশ স্বাস্থ্য 
যেন ফিরিয়! আসিয়াছে, তাহার নেন পুনজন্ম হইল। কিন্তু এ কি, সে কাহারও সহিত কথা 

কহিতেছে ন।! চগ্ষু দিয় ভাশ্র, ঝরিতেছে, আর শরীর পুলকিত ও কম্পিত হইতেছে । 

একি হুইল! কেছই কিছু বুঝিতে পারিতেছে না] 
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অঙামিলের ভিতরের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। যমদূতগণের মুখে আনুপুধ্বিক 
বেদত্রয়ের প্রতিপাস্ভ সগুণধর্দ, আর বিষুদুতগণের মুখে ভগবত-প্রণীত বিশুদ্ধ নিগু ধর্ম 
অজামিল জানিতে পারিয়াছে । প্রীভগবানের মাহাত্য জানিতে পারিয় তাহার শ্রীভগবানে 
ভক্তি জন্মিল। স্ৃতরাং, পুর্ববকৃত অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া তাহার অন্ত-্রে দারুণ 
অনু'তাপের উদয় হইল। “ইন্মিযজয় করিতে না পারিয়া কি মহাপাতকই করিয়াছি ! 
আমি নরকে যাইতেছিলাম। হঠাৎ কি হইল 2 কি দেখিলাম! শুধু আভাসে “ন[রায়ণ” 
বলিয়াছিলাম, তাহাতেই এই হইল ! ভগবান্, দয়াময়, পতিতপাবন ! সময় দাও, সুবিধা 

দান, প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়সংযমন পুর্বক তোমার সেবা করিব, আর যেন অন্ধকারে নঃ 

পর্তিত হই” | ৃ্ 

ইতি জাতশ্রনিবেত; ণ্সঙ্গেন সাধুষ | 

গঙ্গাারমুপের়ায় মু সর্বানুবন্ধনঃ ॥ 

সতশ্মিন দেবলদনে আসীনো যোগমাস্িত; | 

গ্রতাঙতেজিমুগ্রাষো বুষোজ নন আত্মনি ॥ 

ততো গুণেভা আম্মানং বিব্জ্যাম্মপমাধিনা। 

বৃধজে ভগবদ্ধাি বঙ্গণান্গভবাত্মনি ॥ 

অজাঘিলের ক্ণক!ল সাঁধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার 'গ গুকার স্বন্দর নির্বেরধেদ 

গশ্মিল। অঞজ!মিল পুক্রন্েহাদি সমুদয় বন্ধন মোচন করিয়! গঙ্গাদ্ারে গমন করিলেন। 

তথায় এক দেবমন্দিরে আসন করিয়া যোগ ধারণা করিলেন। প্রথম, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় 

হইতে ভুলিয়! লইলেন, তাহার পর আত্মাতে মনসংযোগ করিলেন। দেল, ইন্ড্রিয় প্রভৃতি 

হইতে আত্মাকে বিশেষরূপে শোধন করিয়া, চিন্ত একাগ্র করিয়। জ্ঞানময় পরত্রহ্গন্থরূপ 
মে ভগবান, তাহাতে আত্মার সংযোগ করিলেন। 

তখন অজামিল সেই পুর্ববদৃষ্ট বিষুদুতগণকে আবার দেখিতে পাইলেন। তাহাদের 

চিনিতে পারিয়া ভন্তি। ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণাম করিলেন। অজামিলের দেহ গঙ্গায় 

পড়িয়া রহিল, আর হাজীমিল ভগবৎপানদদিগের স্বরূপ এহণ করিয়া বিুদুতগণের সহি 

বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশপথে ভগবানের সমীপে গমন: করিলেন। এতক্ষণে 

গজামিল বিধুগলোকে গেলেন,-_সঙ্গে সঙ্গে নহে। 



ঙ২ . কুপাবাদ ৪ আশি . 

তাহার পরের অধ্যায়ে যমরাজ তাহার দূতগণের মুখে সমুদয় কথা শুনিয়| তীহার্দিগকে 

ভাগবভ-ধর্ণর শ্রেষ্ঠতা বুঝাইলেন, ও বলিয়া দিলেন__তোমর! বৈষঃবজনের কিঙ্কর। এই 
অধ্যায়ও আমরা পরে হালোচন। করিব। যষ্ঠস্বন্ধের প্রথম তিন অধাায়ে অজামিলের 
এই বৃত্থান্ত কথিত হইয়াছে। ইহা একটি প্রাটীন ইতিহাস, পুর্ববকালে কোন সময়ে 
মহধি আগন্তা মলয়চলে বসিয়া একা গ্রমনে ভগবানের পাদপদ্ পুজা! করিতেছিলেন, সেই 

সময়ে তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, ভগবানের চরণ স্পশ করিয়া. 'এই 

গুহা ইতিহাস বলিয়াছিলেন । 

« ্ট্রীমন্তাগবতের বর্ণনানুষায়ী অজামিলের উপাখান অ।লোচিত হইল। 'ভক্তমাল'-গ্রান্তে 
অতিশয় সংক্ষেপে এই ঘটনা বিবরিত হইয়াছে । অবশ্য 'ভক্তমাল'-গ্রপ্থের কোন দোষ না৯--. 

কিপ্প শ্ীমন্ছাগবত ধীহারা পড়েন নাই, তাহারা অনেকেই অজামিলের উপাখা।ন একটু 

শন্যারূপে বুঝিয়া গাণিযাজেন বলিয়া মনে ভয় । কেহ কেহ এমনভাবে বুঝেন, বাহান্ছে 

“এমনে পাপ প্রধৃঙ্ি রূপ শামাপরাধের সম্ভাবনা । আবার আনোকে এমন হবে, বুঝেন 
বা বুঝাইয়! থাকেন, খাহাতে মানুষ নিজের চরিত্রাদি সংশোধনের চেষ্টা করার কোন 

আবশ্যক নাই, এইরূপ বুঝিয়া কেবল নিয়ম করিয়া নাম করেন এবং এই প্রকারে ঠাকুর 
মহাশয়কে কিছু উত্ধকোচ দিয়! ঘমকে ঠকাইবার চেস্টা করেন। উদ্য়াবঈ ভাগবতধার্দ্ের 
অপলাপ হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভগবানের কৃপা, জীবের আত্মশক্তিকে সম্পুচিত বা ধ্বংশ কিয়! 
আত্ম প্রকাশ করে ন আত্মশক্তির স্কূরণের মধ্য দিয়াই কৃপা কার্য করে, তমোগুণাচ্ছন্ন ও. 
ভীরু ব্যক্তি এই কৃপাবাদ-ধর্মের অধিকারী নহে। কৃপাবাদের সাধন সকলেই "গ্রহণ 
করিতে পারে, কিন্তু ইহার তন্ব জান! আবশ্বুক। ন্ুতরাং আমরা বুঝিলাম, .আত্মশক্তির 

ভূমি নির্ণর করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইবে, নতৃবাইমানুষ পশু হইয়া যাইবে। 
ইহসংসারে চতুর তোষামোদকারী যেমন প্রবলকে তোষামোদের দ্বার! তুষ করিয়া আইনকে 
ফাঁকি দিয়া! অন্যায় সুবিধা লাভ করে, পরমার্থ-রাজ্যে তাহা হইবার উপায় নাই--ইহা 

সর্ববদদাই মনে রাখিতে হইবে । | 
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একশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গগ্য-সাহিত্য যেরূপ উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে 
তাহার ভূলনা নাই। এই সাহিত্য এখন আয়তনে বিপুল ও সৌঠবে ছন্দর। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় 
ও মন বিচিত্রমূত্তি ধারণ করিয়া এই সাহিত্যের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে । এক সময়ে বাঙ্গালী 
পণ্ডিতের! বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলোচনা করিতেন না। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে ধাহারা! কৃতবিদ্ত' 

তাহার) এবং পাশ্চাত্য-বিষ্ায় ধাহারা যশস্বী তাহারা, উভয়েই বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে 

দেখিতেন। এখন আর সে দিন নাই । মাতৃভাষার ও সাহিত্যের গৌরবে আমরা সকলেই এখন 
গৌরব্বান্বিত। কলিকাত।-বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগগণ বাঙ্গল! ভাষা ও সাহিত্যকে উচ্চতম শ্রেণীর 

পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করিয়া! সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে 

মৌলিকণগবেষণ! ও অনুসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে । গগ্ধ সাহিত্যের যাবতীয় 

বিভাগে উপযুক্ত লেখকগণ পরিশ্রম করিতেছেন। এই নবধুগে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে 

কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, তাহা বিন্ময়াবহ ও অতীব প্রশংসনীয়। 

: একশত বৎদর পূর্বে বাঙ্গলা গণ্ভ-সাহিত্যের যে মৃত্তি ছিল, এখন আর সে মৃণ্তি নাই। রচনা-পদ্ধতি 

ক্রমে ক্রমে পরিবন্তিত হইয় বর্তমান আকারে আসিয়াছে । বর্তষান সময়েও ধাহারা স্ুলেখক, তীহাদের 

সকলের রচনা-পদ্ধতি একরূপ নহে। কথ্য-ভাষার সাহিত্য খন বিপুলয়িতন হয়, বু শিল্পী বহু দিক্ 

হইতে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী যখন রচনাকার্ষেয মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্য নান! মৃত্তি ধারণ করে 

_ ইহাই স্বাভাবিক । কিন্তু সাহিত্য যে মৃত্তিই ধারণ করুক, প্রত্যেক মৃত্তি'বিকাশেরই ইতিহাস 

আছে। ক্রমে ক্রমে সুনির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া সে মৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। গগ্-সাহিতোর এই 

মুত্তিবিকাশের ইতিহাস বিশেষরূপে আলোচনার বিষস্ন। 

ইংরেজি শিক্ষা প্রবন্তিত হওয়ার পর এবং রাজা রামমোহন, রায়ের পূর্বে, অনেকেই বাঙ্গলা গপ্ঠ 

লিখিয়াছিলেন। এই গগ্ভগ্রন্থগুল প্রধানতঃ বিদেশীরদিগকে বাঙ্গনা-ভাষা শিখাইবার জন্ত লিখিত, 

হইয়াঁছিল। ছুই শ্রেণীর কর্মী এই গ্রন্থগুলির রচয়িতা। আমাদের দেশের শাসনকার্ধয পরিচালন! 

করিবার জন্ত যেসকল বিদেশীয় যুবক এদেশে আমিতেন, তাহাদিগকে বঙলা-ভাষ। পিখাইবার জন্ত 

ফোর্ট, উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোর্ট, উইলিরদ্ কলেজে পঞ্ডিতেরা এই যুবকগগকে, 

কার্যোপযোগী বাঙ্গলাভামা শিখাইবাঁর জন্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।. এই-প্রকারের মীমাবন্ধ বা সন্কীর্ 
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উদ্দেত্র লইগা বিশুদ্ধ সাহিত্য স্যষ্ট অসম্ভব। তবে, লেখকগণ সংস্কৃত-সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন ; 
কাজেই, ঈধো মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস-্থষ্টি যে একবারেই হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই রস" 
কৃষ্টি আনুসঙ্গিক রূপেই হইয়াছিল । 

জনসাধারণের উন্নয়ন ও উন্নততর রসাস্বাদনের জন্ত যে সাহিত্য স্থষ্ট হয়, তাহাই প্রাণময় সাহিত্য। 

ফোর্ট, উইলিয়মের পগ্ডিতী-সাহিত্ের সেরূপ উদ্দেগ্ত ছিল ন1। শ্রীরামপুরের শ্বীষ্টার বন্ধুগণের' . বাঙ্গলা- 
ভাষায় গ্রস্থরচনার ঢুই-প্রকারের উদ্দেহী ছিল। তাহারা একদিকে বিদেশীকদিগকে, অর্থাৎ তাহাদের 
স্থদেশীয়দিগকে এ-দেশীয় ভাষা শিখাইতে চাহিয়্াছিলেন; আর একদিকে দেশের লোককে স্তাহাদের 

আদর্শানুযায়ী ভাব, চিন্তা ও ধর্মের দ্বারা উন্নীত করিতে চাহিয়াছিলেন। জনসাধারণের উন্নয়ন-চেষ্টা 

“ধরী্টার বন্ধুগণের' উদ্দেশ্তের ভিতর ছিল। সাহিত্য-সাধনার এই ছুইটি ধারা যে সময়ে প্রবাহিত 'হইতে 

আরস্ত হইয়াছে, সেই সময়ে মহামন| রাজ| রামমোহন রায় সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । দেঁশবাসী- 
গণের উন্নয়ন-চেষ্টাই স্াহারও মুখ্য উদ্দেগ্ত । বিদেশের যাহ। কিছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণ প্রদ, তাহা গ্রহণ 

করিতে হইবে; দেশবাসিগণের চিত্তে বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়! যে জড়তা পুপ্ত্ীভূত হইন্সাছে,, তাহা! 

দূর করিতে হইবে; নবধুগের যে গৌরবময় আদর্শ, প্রতীচ্য-জগতের সাধনা আশ্রয় করিয়া আমাদের 
পুরোদেশে আসিয়! উপস্থিত হইল, সেই আদর্শের অভিমুখে দেশকে চালাইয়! লইয়া যাইত হইবে। 

কিন্তু এই কার্য অন্ধ অনুকরণ মাত্র নহে। দেশীয় সাধনার ভূমিতে দীড়াইয়া অতীতের সাহায্যে 

ভারতের স্বপ্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া, সেই প্রক্কৃতির অনুবর্তনে মাতৃভাষার সাহায্যে এই কাধ্য করিতে 

হইবে। 
” সাজ রামমোহন বায় ভারতের আত্ম-প্রকৃতি নি্ধারণে ভূল করিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক ভাবের 

দ্বার! কিছু বেণী রকম বাহিত হইয়াছিলেন কি না, সে কথার আলোচনা আমাদের অধিকাঁর-বহিভূতি। 
কারণ, আমর! সাহিত্যের আলোচন। করিতেছি । দেশবাসিগণের উন্নয়নই বে রাজা রামমোহন রায়ের 

উদ্দেপ্ত হইল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এই-প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়! যে সাধনা, সেই সাঁধনাই সাহিত্যের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য একান্তভাবে আবশ্তক। ইহা পৃথিবীর যে.কোন সাহিত্যের আলোচন। দ্ব।রা। প্রমাণী- 

কত হইবে। ্ 

অন্ত দেশের গন্ভ-সাহিত্যেবু সহিত, বাঙ্গলা গগ্ভ-সাহিত্যের তুলন! করিলে ছুইটি কথা স্বভাবতঃ মনের 
মধ্) জাগিয়া উঠে। প্রথমতঃ, এই সাহিত্য তাহার উত্তবের প্রথমাবস্থা৷ হইতেই উন্নততর ভাব 

প্রকাশের উপযোগী একটি সুস্পষ্ট মুত্তি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত বাঙ্গলা-সাহিত্যের খনি 

সম্পর্কই ইহার হেতু । বাঙগগলা-ভাষার অবশ্ত একটা নিজস্ব প্রক্কৃতি আছে। কিন্তু সংস্কত-সাহিত্যের 
» শব্খ-বৈভব, ভাব-সম্পদূং রচনারীতি গ্রস্থৃতি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিপদে পরিচালিত ও পরিপুষট 
হইবার যে সুযোগ পাইয়াছে, সে সুযোগ অন্ত কোন ভাষ| ও সাহিতা এত অধিক পরিমাণে পায় নাই। 
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তাহার পর গগ্ভ-সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্ব, বাঙ্গলার পদ্ঘ-সাহিত্য* অতিশয় সমুন্নত স্তরে আরোহণ 
করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কাবতার ভাঁষ! প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ, ও অপঞ্কার -বৈভবে আজিও 

অতুলনীয় । বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণময়তা, স্বচ্ছতা ও মাধুর্য বিশ্বসাহিত্যের গৌরবের বন্ত।' তাহার 
পর এই বাঙ্গালী জাতি, সংস্কত-ভাষার সাহায্ কাব্য, দর্শন, স্থৃতি প্রভৃতি উন্নততর চিন্তারাজ্যে বহু 

শতাব্দী ধরিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিল। ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশের মনীষার 
জ্যোতি ্ নমগ্র ভারতবর্ষকে চমতকৃত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ভক্তিতান্তবের রসম্থষ্টি, রসশান্ত্রের অতি- 

সুক্ষ বিশ্লেষণ, নব্যগ্তায়ের বিচারকুশলতা, স্মার্ত পণ্ডিতগণের মীমাংসাঁ,কৌশল-_এই সকলের মধ্য দিয় 

যে জাতীয় চিত্র বিকশিত হইতেছিল, সেই চিত্তই বাঙ্গলা ভাষ! ও সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে আমিয় 

উপস্থিত হইল। এতবড় সুবিধা আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে ? 
দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ দ্রতবেগে সাধিত হইয়াছে, অন্নকালের মধ্যে এই 

সাহিত্য যেরূপ শক্তিশালী ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও বিশ্বযাবহ। পূর্বোক্ত কারণ ব্যতীত, 

আর-একটি কারণ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজী শিক্ষা প্রবস্তিত হওয়ার ফলে, অ ধুনিক উন্নতিশীল জগতের 
সমগ্র জ্ঞানভাগার অকশ্ম(ৎ আমাদের সন্মুথে উত্ঘাটি» হইল। সে এক স্থবিপুল বন্যার মত ! পৃথিবীর 

যাবতীস্ন প্রাচীন ও আধুনিক জাতি, তাহাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা ও সাধন! লইয়! ভারতের, 
পৃণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল। আদান-প্রদান, আলাপ-মাশো5না, বাদালবাদ, চিন্তারাজ্যে বিবিধ 
প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাত-_-এই সংঘর্ষের ঘধ্য নবাভারতের জন্ম হইল । বাঙ্গালায় রামমোহন, বঙ্গভাষা 

, ও সাহিত্যের পতাক। হস্তে, এই নব্যভারতের অগ্রদূত হইলেন এবং বাঙ্গালী জাতি নব্যভারতের গুরুর 

আসন লাভ করিল । আনরা রাজা রামমোহন বায়কেই, বাঙ্গলা গগ্ভ-সাহিত্যর স্থষ্ি কর্তা না হউন, প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠাতা রূগে গ্রহণ কন্িলাম । 

আমাদের দাহিত্যালোচনার প্রতিষ্ঠ।নবগৃহ লা রামমোহন রায়ের উপদুক্ত পুজা করিয়াছেন বলিয়] 
মনে হয় না। রাভা রামদোহন ব্রার, ধন্মপংস্কারক ও সমাজসবস্কারক্ক রূপে, তাহার যুগে বছু আক্রমণ 

সম্হ করিয়াছিলেন । সদাজ ও ধন্ম-সন্প্রবার তাহার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করিতে পাবেন। কিন্তু. 
সাহিত্যের উদার মিলন ক্ষেত্রে দাড়াইয়া, সে দিনের সেই বিরোধের স্থত একবারে মুছিন্না ফেলা আবস্টক 

এবং তাহার পাধনার গাই মুলা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্তক। সুদুর প্রবাসে রাজ। 

রামমোহন রায় তাহার নানখলীপা . সম্বংণ করার পর নববই বৎসর চলিয়া গিয়াছে । সংস্ক।রক 
রামমোহনকে লইয়! যে বিতগাময় আলোচনা তাহার জীবিতকালে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই আলোচনার 
বিতগার অংশ এখন অপন্থত হইয়াছে । তাহার পর এই সুদীর্ঘকালে সমগ্র.পৃথবীর এবং ভারতবর্ষের 
জ্ঞান-রাজ্যে ও কর্রাজ্যে বন্ুপ্রকারের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে । ন্ুতরাং সেদিন অনেকে -বে-চক্ষুতে 
রামমোহনকে দেখিয়াছিলেন এবং যে-ভাবে তাহাকে বুঝিয়াছিলেন, আজ আর সে বিরোধীভাবের কোন 
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সার্থকতা নাই। এখন আমরা নিরপেক্ষভাবে নানা দিক্ হইতে রাজা রামমোহন রায়ের স্ব্ূপ এবং 

"সাহার দাধনার প্রভাব আলোচনা করিতে পারি। 

রাজা রামমোহন রায় মানবের চিন্ত! ও জীবনের সর্ববিধ স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণ পৰ্িশ্রম করিয়া- 

ছেন। পৃথিবীর ! যে:কোন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিলে, রাজা রামমোহন রায় ওৎস্ক্য 

ও আহলদের সহিত তত্প্রতি আকুষ্ট হইতেন এবং ভাহাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া বিবেচনা করি- 

তেন। ইংরেজ জাতির প্রতি রাজ৷ রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার কারণ, তিনি এই ইংর্জকে 

স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা করিতেন । মানবের সম্পূর্ণ স্বাধীনত। কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, 

হাহা কেহইজানে না। কিন্তু এই স্বাধীনতার মহামন্ত্রের সাধনার রাজ! রামমোহন রায় বে-দিন উদ্বোধিত 

' হুইয়াছিলেন, তাহার পর এই এক শতাবীকালের নানাবুপ সংগ্রাম ও সংঘর্ষের দ্বারা স্বাধীনতার 
'আকাঙ্ক। সর্বত্রই প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছে । আমাদের দেশের কেবল জনসাধারণ নহে, বিজ্ঞব্যক্তিগণও 

সে ধিন যেব্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভীত হইতেন, আজ সেই স্বাধীনতার জন্ত তাহারাও বা তাহাদের 
বংশধরেরাও আকাঙ্্াধুক্ত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্তালয্লের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমগ্র মানব জাতির চিন্তার 

সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের সমাল, ধন্ম প্রভৃতি বিষয় 

সম্বন্ধীয় চিন্তা ও আলোচনা, আজ আমাদের এক নূতন-প্রকারের অনুরাগ লাভ করিয়াছে। স্বাধী- 
নতা-কামী মানব কোন বিশেষ মতের দ্বারা বাহিত হইবে না--সকল-প্রকারেব্র; মতই সে আলোচনা 

করিবে। কিন্তু জীবনের পথে চলিবার সময় দে নিজের মতের দ্বারা নিজের ভিতর যে অন্তরধ্যামী 
ভগবান্ রহিয়াছেন, তাহার কথ) শুনিয়। বীরের মত নির্ভতীকভাবে অগ্রপর হইবে-_-এই-প্রকারের 

আত্মসংস্থ মানব গঠন করাই বিশ্ববিষ্ঠালয়ের শিক্ষা-বিধানের উদ্দেন্ত । এই বিধানের নাম_-উদার 

শিক্ষা-বিধান” (141)911 0516010)1 সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের কোন বিশেষ মত সম্বন্ধে 

দেশের বহু বু মানবের বর্দি আপত্তি থাকে, তাহ হইলেও বিশ্ববিগ্ভালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে 

ইচ্ছুক িক্ষার্থীগণ, তাহার এঁ মতের আলোচনা! করিতে বঞ্চিত হইবে না, এ বথাটিও স্মরণ রাখা 

আবশ্তক । 

পৰ্ববর্তী গন্ভ-লাছিত্যে যে চেষ্টাককত ও সাধনালন্ধ রি দেখিতে পাওয়। বায়, রাজা রাঁনমোহন 

রায়ের রচনায় তাহা না থাকিলেও, তিনি একজন স্বাভাবিক সাহিত্য-শিল্পলী ছিলেন। এখনকার উচ্চ- 

শ্রেণীর উপন্তাস বা গ্রবন্ধ-পুস্তক যে-ধরণে লিখিত হয়, তাহার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের রচনার 

ভঙ্গী বা রীতির (61০) প্রভেদ অনেক । কিন্ত, এখনকার মাপকাঠি দিয়া রাজা রামমোহন রায়ের 

শিল্পনৈপুণ্যের পরীক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।' সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে রাজা রামমোহন রায়, 
গছ্ধ-সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিধী।, গগ্ঠ-সাহিত্য কেমন করিয়। পড়িতে হয়, পাঠকগণকে তাহ! শিখাইয়! 

লই 1, সেই সাহিতোন সাহায্যে দেশবাসিগণকে তাহার ভাব ও চিন্তা দান করিয়াছেন। রাজা 
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রামমোহন রায় ওপন্তাপিক, নাট্যকার বা ললিতপ্রবন্ধ-লেখক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক। 
দেশের ধর্ম, সমাজ, নীতি প্রভৃতির দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি লোকশিক্ষকের আসন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রসিন্ধ মন্থনপুর্বক তর্কবিতর্ক করিয়৷ উপদেষ্টার কার্য্য “করিয়াছেন । 

আমরা একালে বীহাদিগকে সাহিত্য-শিল্পী বলি, তাহার] যে সংস্কারক বা উপদেষ্টা, নহেন, তাহা 

নহে। তবে তাহার এই কার্ষ্য গৌণভাবে করিয়া থাকেন। মুখ্যভাবে তাহারা আনন্দদায়ক বন্ধু, 

হৃদয় ও মনের সাঘী--তীহারা সৌন্দধ্য ও রসের অর্টা। 
আমরা বঙ্কিমচন্ত্রের গগ্ভ-সাহিত্যে দেখিতে পাই-_বাঁগলা গগ্-সাহিত্যের ছুইটি বিভিন্ন ধারা, 

বঙ্লিমচন্দ্রের রচনায় সুন্দর ও স্বাভাবিক সামজ্জস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি ধারা সং স্কৃতবিং পণ্ডিত" 

গণের ভাষা--আব্র-একটি ধারা কথোপকথনের ভাষা । এই দ্বিতীর প্রকারের ভাষাতে 'আলালের 

ঘরের ছুলাল, ও “হুতুম পেঁচার নক্সা লিখিত হইয়াছে । রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্তী সময়ে এই ছুইটি 

ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে । রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার গৌরব এই যে, তাহার ভাবাতে 

এই উভয় ধারার একটি প্রাথমিক সামগ্তন্ত রহিয়াছে । রামমোহন রায়ের পর এই ছুইটি ধারা বিভক্ত 

হইয়। দ্বই মুখে অগ্রদর হইল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যানীাদ মিত্র প্রভৃতির মধ্য দিয় বঞ্ধিমচন্ত্রে 

আসির। আবার একটি উন্নততর সামঞ্তন্ত (17121191 ১710110515 ) লাভ করিয়াছে-- 
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শু নো শি 
চে পর হু রি ই শ্রা 

সপ ববীঠাশি 

বর্তমান সময়ে বাঙ্গালা গগ্ভ কিরূপ আকার গ্রহণ করিবে, সে সম্্ধ বাঁদানুবাদ চজিতেছে। 
তাহাতেও এই ছুই ধারার সংদর্ষ দেখিতে পাওয়া যার 1 সাহিত্যের গতি মানবীর চিন্তা ও সাধনার 

যাবতী় গতির স্তাদ্ব__এই সনাতন পথে ক্রমবিকাশেয় অভিমুখী । 

রাজ! রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার রীতিতে যেমন বিচ্ছিন্রত| বা শেলীবিভাগ (0180701)৮1 

(1917) হয় নাই, তাহার চিন্তাতেও ঠিক তাহাই । তিনি শান্তরর্বস্থ জাতিকে শাস্ত্রের বিচার দিয়াছেন | 

শাস্্রীয় বিচারের ভিতর সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রন্থতি অনেক বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে । 

তখনও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুস্পষ্ট বিভিন্নত1 সাধিত হ্হয় নাই। এই বিভিন্নতা-সধন 

( 91090101126101) ) পরবর্তী কালে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। রি 

রাজা রামনে!হুন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গলা-ভাষায় বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তৎসম্পাদিত 



৩৮ রাজা রামমোহন রায়-ও বঙ্গ-সাহিত্য 

ংবাদপত্রগুলি পাওয়া যায় না। সেগুলি পাইলে হয়ত তাহার রাজনীতিক রচনা কিছু কিছু পাওয়া 
যাইত । তীহাঞ ইংরেজী রচনায় অতি উচ্পঙ্গের রাজনীতিক আলোচন। বুহিয়াছে। স্থতরাং তাহার 

সমগ্র মনীষা শুদ্ধ.বাঙ্গাল! ভাবার মধ্য দিয়াই পরিব্যক্ত হয় নাই । সে সময়ে বাঙ্গলা ভাষায়, ইংরেজী- 

অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর নিকট, রাজনীতিক আলোচনার কোন সার্থকতা ছিল না বলিক্সাই মনে হয়। 

আজিকার অবস্থার সহিত তুলন করিলে সে-দিন রাজা রামমোহন রায়কে কত অস্থুবিধার মধ্যে অগ্রসর 

। হইতে হইয়াছিল, তাহ1 বুঝ। যাঁয়। 

রাজ রামমোহন রায়ের সাহিত্য-রচনার ও সাধনার বিশিষ্টত। এই যে পরবর্তী সময়ে যে-সমুদয় বিভিন্ন 

বিষয়ে সাহিত্য-সেবক ও কন্পিগণের মনোবোগ আকৃষ্ট হইয়াছে এবং যে-সমুদর বিভাগে তাহারা গ্রন্থাদি, 
রচনা! করিয়াছেন, রাজ! রামমোহন রায় তাহার সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যতের কন্মি: 

গণের পথ প্রস্তত করিয়! দিয়াছেন_-+ইহ1 কাহার অনাধারুণতার পরিচায়ক । 

রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনের ইতিহাস, বিশেষন্্রপে আলোচনার বিবন্ন । নব্যভারতের 

আকজ্ষার ও তপস্তার মূল-প্রেরণা, এই ইতিহাসে পাওয়' যাইবে । প্রাচীনযুগের বে-সমুদয় চিন্তাপ্রণালী 

ও শান্তর রাজা রামমোহন রায় আলোচন। করিরাছিলেন, তিনি যে-সমস্সের লোক, সে-সময়ে পাশ্চাত্য 

জগতের চিনস্তাক্ষেত্র বে-সমুদয নেতা] শাসন কারিতেছিলেন, তাহার একটি স্থুল পরিচয় দেওয়া আবশ্তক। 

হিন্দু, টান ও মুসলমান-_-এই ত্রিবিধ ধন্মের সাহিত্যের ও সভ্যভা্ন ধারা, ত্রিবেণী-সঙ্গমের স্যার, রাজা 

রামমোহনের মানস-জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল । রাজা রামমোহন রায়ের পিতার বংশ বৈষ্ণব, আল 

মাতার বংশ শাক্ত। উভর বংশই শাস্ত্র-আলোচনার প্রসিদ্ধি লাশ করিয়াছিলেন । কোন কোন দেশীয় 

ও বিদেশীয় জীবনচরি'ত-লেখক, শান্ত ও নৈষ্ব পরিবারের মধ্যে বিবাহবন্ধন দেখিনা বিন্ম্ প্রক1শ 

করিয়াছেন। ইহার কারণ, তাহারা হিন্দুসমাজের গকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ । শাক্ত 

ও বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে একটি নিতান্ত প্রচলিত ব্যাপার । 

যাহ! হউক, এই ছুই প্রকারের মত ও সাধন-পথ, প্লাজ! রামমোহন রায়ের চিন্তকে বে তুনামূলক 

সমালোচনা কার্ষ্যে জীবনের প্রথম অবস্থাতেই উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে প্নান্দেছ নাই । তুলন!-মূলক 

ধন্মালোচনা ও বিভিন্নপ্রকারের ধন্মমতের সননয়-সাধনের প্রেরণা, রাজা রামমোহন রার বাহিরের বা 

বিদেশের কোন শিক্ষ॥ হইতে বে প্রাপ্পু হন নাই, হাহ] তুলশা ও সনধন্ধমুণক “কা।লকা বিলাস), 

'সারদাতিপক" ও 'প্রপঞ্চসার” প্রভৃতি তান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা বার। ভারত- 

বর্ষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমমতের তুলনা ও সমন্বর করিয়াছে ; সুতরাং, ব্রাজা রামমোহন রায়ের এই 

প্রবৃত্তির ব! উদ্যমের বৈদেশিক বা বিজাতীয় প্রভাবের অন্বেণ করার প্রয়োজন নাই। হবে মুসলমান 

ধর্মের আলৌচন!, ভিববতযাত্রা, ভিববতীয় বৌদ্ধধন্ম ও ভারতের বিভিন্ন ধম্ম সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী, 

এই চিস্তাণীল ও প্রতিতাশালী যুবকের চিত্তের উপর ক্রিয়া! করিয়াছিল। তন্ত্র ও স্থৃতি লইয়া! বাঙ্গলার 
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্রাঙ্মণসমাঞ্জ যে সময়ে অভিভূত, সেই সময়ে রাজা! রামমোহন রায় মহম্মদীয় ধর্মের আলোক ৫ 
বৈদাস্তিক মত ও উপনিষদের সারসত্যের পরিচয় পাইপ্নাছিলেন | তাহাঁর পর খৃষ্টার সমাজের নানাবিধ : 

মতের সহিত পরিচয়, ডিগ্বী সাহেবের সংসর্গে তৎকালীন ইউরোগীগ সং বাদৃপত্র, পাঠ,-এতগুলি শক্তি, 

রাজ! রামমোহন রায়ের চিত্তের উপর ক্রিয়া করিয়াছে । এ 

» ফরাসী বিগ্লীবের নেতৃগণের চিন্তা ও ভাঙার বিবিধরূপ সমালোচনা দ্বারা ইউরোপের চিত্ত উন্মথিত 
হইতেছিল। এই চিন্তা-সংঘর্ষের প্রভাব, রাজা রামমোহন রায়ের মানস-জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় 
সুম্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রুসো ভল্টেয়ারের সহিত একটা বিশেষরকমের প্রভেদও 
আলোচনার বিষয়। ফরাসী ৪ নেত্রগণ, মানবতার নে গৌরব-গীতি গাহিতেছিলেন, রাজা 

প্রামমোহন রায় উল্লাদের সচিত তাহা শুনিয়াছিলেন এবং তাহার ভিতর বে সংস্কাবমুক্ত সংযত ্বাধীন- 

তার বার্ত! ছিল, তাহা গ্রহণ রা কিন্ত অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের 

নেতৃগণ বন অতীতকে ও ধর্মশাস্থকে অনাদর করিয়! ফেলিয়! দিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রায় সেই 
ঘুঝ্ে, তাহাদের চিন্তার সঠিত পন্গিটি5 তইয়াও, শাপ্ধ এবং অতীতকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার কৰিসা 

নবযুগের প্ররোজনীয় উ্নঠিথাল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ইহা তাহার পক্ষে এবং তাঁহার জাতির 

পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে! অবগত এ কার্যেও মনীী বার্কের সংরক্ষণ ও সংস্কার নীতির 
( 0০115754011) 00007617777) ) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 

টির জি, ১ 

উই হাসল হয 
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এখন কোন জাতি বা কোন দেশ বিভিন্ন নহে। মনোজুঞ্তে সকলেই মিলিয়া গিয়াছে । এই. 

ঘহ[নিলনের প্রথম স্থুর আমাদের দেশে রাজা রামমোহন রায়ের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার আলোচন! করিতে 

হইলে, প্রাচ্য ও প্রহীচা__অথবা প্রাচীন বা আধুনিক-_এই উভয় প্রকারের চিন্তার ও সাধনার সংঘর্ষ 

ও সমন্বর আলোচনা করিতে হইবে। রাজা রামমোহন রায় তাহার স্বদেশের বিশিষ্টভার ভূমিতে 

ঈড়াইর়া বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন--একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই রিশিষ্টুতা ভারতের ধর্ম 

বা আধ্যাত্মিক জীবন। এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপলব্ধিতে ভারতবর্ষ তাহার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে 

এব' এই বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ভারতবর্ষকে নবধুগে সগৌরবে জাগিয়। উঠিতে হইবে । ইহাই 

রাজা রামমোহন রায়ের পাধনার মন্মকথা বলিয়া দনে হয়। বেদান্তে তিনি ভারতের এই আধ্যাত্মিক. 

তাঁর সর্বোত্তম পরিচয় পাইয়াছিলেন। সেইজন্তই তিনি সর্বপ্রথম বেদান্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 
ধন্ম ও সাহিত্য সাধারণ হঃ পুথক্ বলিন্বা বিবেচিত তয় | কিন্তু রাজ। রামমোহন রায়ের ধর্ম সম্বন্ধে 

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ঠিক প্রাচীন জগতের সাম্দ্রদাক়িক ধর্ম নহে। এই ধর্্ 

সর্বজনীন এবং এই ধন্মে যুক্তি-প্রয়োগ ও স্বাধীন চিন্তা নিরক্কুশ ও অক্ষুপ্ন। রাজা রামমোহন রায়ের 
সাধনায় সাহিত্যের ও ধর্মের বিরোধ মিটিয়! গিয়াছে এবং তাহার! সম্মিলিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি 
য় না। ভিনি শান স্বীকান্র করিয়াছেন--কেবল হিন্দৃশান্ নহে, হিন্দু মুসলমান, ও ্ষ্টানের শাঙ্গ 



স্বীকার করিয়াছেন | কিন্তু শান স্বীকার করিপাও মানবের স্বাধীন-চিন্তার অধিকার সম্পূ্ণরূপেই 
রঙ্গ! করিয়াছেন । | 

রাজ] রামমোহন রা যে ধর্ম প্রবপ্তিত করিতে চেষ্ট। করিরাছিলেন, €সই ধর্ম ঠিক প্রবর্তিত হই- * 

ঘাছে কি না, তাহার আলোচনা আমাদের অধিকার বহিভূতি। কিন্ত একথা অতিশর সত্য যে তাহার 

প্রবর্তিত ধর মানুষকে এক ্ুদুরবর্তী ও অন্ঞাত পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই উদ্বুদ্ধ করে দাঁ_ 

সংসারের স্থবিশুত কর্মক্ষেত্রকে এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে এবং মানবের সব্ধতোমুখ উন্নতিসাধন 

এই ধর্মের লক্ষণ। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম, সাহিত্যসাধনাঃহইতে একবারে বিভিন্ন ধরণের 

প্রচেষ্টা নছে। 

ভারতের প্রাীনতম ও উন্নততম জ্ঞানভাগার বেদাস্তশান্ত্র। এই বেদান্তশাস্্কে অবলম্বন করিয়াই 

রাজ! রামমোহন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন ভাবে মানুষ যাহাতে চিন্তা করিতে 

পারে, নিজেদের দেশীয় সাধনার যাহা প্রাণপ্রদ ভাহা রক্ষা করিয়া, বাহিরের পুষ্টিকর ও কল্যাণপ্রদ 

ভাব্সমূহ এই প্রাচীন জাতি বাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, নিজের বক্তব্য বিষয় সুন্বররূপে ওকাশ 
করিতে পাবে, এবং পৃথিবীর যাব হীয় ব্যাপারের সহিত যাহাতে তাহাদের পরিচয় হয়, তাহারই ব্যবস্থা 

করিবার জন্ত রামমোহন বার, গগ্ভ সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার আবুন্ত করিলেন। 
নিশ্ুদ্ধ সাহিতা কি, সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, কোন্ শ্রেণীর কি লঙ্গণ-এ-লম মুদয় 

নির্ধারণ করা নিতান্ত সহন্গ ক্রু, নেে। আমরা এই স্থানে বিশুদ্ধ সাহিত্যের রর সংজ্জ। 
নির্ধীরণ করিতেছি । মানুষ নানা প্রকারে মানুষ হইতে পৃথক । জাতি, ধর্ম, ভাষা, আবার এমন কি, 

গায়ের বণ পধ্যন্ত মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে রঃ পার্থক্য 

ছাড়াইয়া উঠ! যায় না। কিন্তু মানব-চৈতন্তের বা মানবন্বায়ের এমন একটি জাগরণের অবস্থা আছে, ' 
যে অবস্থায় মানুষ তাহার এই স্বাতস্ত্রোর গগ্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইরা উঠে এবং ভাবে, চিন্তায়, 
বল্পনায়। আশায়, আকাজ্া, সুখে-হঃখে, সৌন্দধা-বোধে ও রসাস্বাদনে অতীত অনাগত, দূরবর্তী বা 

নিকটবর্তী যাবতীয় মানবের সহিত এক হইয়া যায়। মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন, ক্ষুদ্র মানবের 

জীবনে সেই সময়ে মভিব্যক্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থার যে শব্ধময় ও বূসবং-প্রকাশ--গগ্য বা পপ্ 

যাহাতেই হউক--শাহাই নিশুদ্ব-সাহিত্য-পদবাচ্য । সাহিত্যের ভূমি, মহামিলনের ভূমি। বাহ! নিত্য 

সন ও নিত্য সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের আত্ম! । | 

সাহিভ্যের এইরূপ সংজ্ঞ! নিদ্ধারণ করিলে, দর্শন ও ধর্মের সহিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রভেদ অতি 

অল্পই থাকে। কাজেই দেই প্রভেদটুকু সংক্ষেপে বলিয়! দেওয় আবশ্তক। এই জাগরণ যদি বিচারর- 

মূলক জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত নিষ্ধারণের মধ্য দিয়া ক্রি করে, তাহা হইলে তাহা উচ্চতম দর্শনশীস্্র। দার 
এই জাগরণ যদি মানবের ল্গীবনের সর্ববিধ ক্রিপনা ও অনুষ্ঠানকে প্রধাননঃ নিয়ন্ত্রিত করে, তাছা হ 
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তাহা ধর্শ। আর, এই জাগরণ যদি প্রধানতঃ হৃদয়ের উপর ক্রিরা করিয়া রসাঙ্বাদনের সাহাযো 

সুবিশুদ্ধ আনন্দ দানের সাহাব্য করে, তাহা হইলে তাহা নাহিত্যপদবাচ্য | প্রভেদ অতিশয় অল্প) 

“কিন্ত বাঙ্গল! দেশে একদিন, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের যুগে, ধর্ম ও সাহিত্য প্রায় এক হইয়া 
গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গলা সাহিতোর আলোচনায় এই প্রকঃরের উদারহত্বমূলক সংজ্ঞা-নির্ঘারণ একাস্ত 

আবশ্ুক ৷ | 

পূর্বোক্ত সংজ্ঞ'র সাহাযো সাহিতোর শ্রেনীবিভাগ করা যার । এই শিত্যনত) ও নিতানুন্দর যে 
রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য বা প্রথম শ্রেণীর সাহিতা। অন্তান্ত শ্রেণীতে বিচার- 

পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, এই সত্য ও সুন্দর সম্পূর্ণরূপে প্রণ্িষ্ঠালীভ না করিলেও, মানবহ্থদয় সেই রচনার 
দ্বারা, ঁ সত্য ও সুন্দরের অভিমুখে কি পরিমাণে উদ্ব্ধ ও পরিচালিত হয়। সুতরাং বিশুদ্ধ ও বাধাহীন 

ুক্তিপ্রস্নোগ__যাহা মানবঙ্গরয়কে সংস্কারদুক্ত ও স্বাধীন করিয়া মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের মধ্যে লই! আইসে, 

তাহাও--সাহিত্যপদবাচ্য ; কোন ধর্মসম্প্রদায়ের শিক্ষা! বদি এরূপভাবে ব্যাখ্যাত হয় যে, এতদিন যাহ! 

দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি বলির মনে হইত, তাহ! প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বজনীন, তাহ! 

হইলে গর ব্যাখ্যাও সাহিত্যপ্দবাচ্য হইবে । এই-প্রকারে দেশ-বিশেষে প্রচলিত আচার, নিয়ম, অনুষ্ঠান 

এমন কি কোন উঈতিহাসিক ঘটনা, যদি মানবঙ্গদয়ের কোন সনাতন 'ও বিশ্বজনীন মহাসত্যের পরিচায়ক 

হয়, তাহা হইলেও প্র বর্ণনাঁও সাহিত্য-পদবাচ্য। এক কথায়, মানবতাই সাহিভোর পরিচায়ক এবং 

মানবতার'প্রতিষ্ঠ। ও মানবতার অভিমুখীনত1, সাহিত্যের শ্রেণীবিচাগের অভ্রাস্ত লক্ষণ । 

সাহিত্যের বে সংজ্ঞ| দিদ্ধীরিভ হইল, উহা! একেবারে আধুনিক ধুগের চিন্তা ও ধারণার উপযোগী । 

পূর্ব সাহিত্য, পপ্ডিতগণের সামাজিক সম্মেলনে আনন্দভোগের সামগ্রী ছিল। রাজসভার সাহিত্য, 

বেশভৃষা ও অলঙ্কার-পারিপাট্যের দ্বারা এবং কৃত্রিম অঙ্গ ভঙ্গী বিস্তার করিয়া, ধনী মানী ও পাস্থ ব্যক্তি- 
গণের সেবা করিত । আবার সাতিতা, কথনও নিয়শ্রেণীর উচ্ছুজ্খল মানবের ইন্জরিয়ভোগের স্থূল 
উপকরণও জোগাইক়াছে। কিন্থ এখন আব মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ নাই। এখনকার সাহিতা 

সম্প্রদায়-বিশেষের নিজন্ব নহে। মানবতার গৌরব ও মানব আত্মার অসীম মহিন সকলেই বুঝিবার 

অধিকারী । এই বোধের উপর মানবের মহামিলন হইবে । রাজা রামমোহন রায়ের বহু পূর্বে বাঙলা 

ভাষার প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভূর দ্বার! হইগ্াছে। তবে তখন গগ্-সাহিত্যের প্রচলন ছিল 

না। বাঙ্গলা সাহিত্যের দেই আদিম প্রাণপ্রতিষ্ঠার কালে £ই মানবঠার গৌরব এবং প্রত্যেক নরনারীর 
তম পর্রমার্থ বস্তুতে সমান অধিকার সুস্পষ্টর্ূপে ঘোষিত হইগ্লাছিল। সেই অভয়দান ও অমৃতবিতবাণের 

মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে বিশিষ্কহা, তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব কবিতা অতি 

প্রাঞ্জল, সরল এবং সর্বসাধারণের মধ্যে প্রগলিত শব্দেই রচিত। কোন,কোন কবির রচনায় কিছু কিছু 

ব্যতিক্রম আছে সম্ভা। কিন্ত কীর্তনের গানের দ্বার৷ এই পদাবলী ব্যাখ্যাত ও .আন্বাদিত হইয়! 
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আপামর সাধারণের ঘারে দ্বারে তাঁহার 'অধু ত বিতরণ করিরাছে। স্থৃঠরাং এই সাহিত্য জনসাধারণের 

মহাঁমিলনের সাহিত্য | ৃ 
সাহিত্যকে বথার্থরূপে ভীতীর় সাহিতা করিতে হইলে, অতীতের সাধকগণের সাধনার সহিত একটি 

জীবন্ত যোগ রক্ষা করিয়া, পরবর্তী কশ্সিনণের বর্ধক্ষেত্রে অগ্রপর হওয়া উচিত | বাক্জা রামমোহন রায় 

কি কি সমস্যা অনুভব করিয়াছিলেন এবংকি প্রকারেই বা তৎসমুদরের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহার পরিচয় যিনি লাভ করেন নাই, নবাবঙ্ষের জাগরণ ও সাধনার মূল শত্র তিনি ধরিতে চেষ্টা 

ক্ষরেন নাই । কাজেই রাজা রামমোহন রাঁয় সম্বন্ধে, সাহিভা সভায় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে নানা 

দিক হইতে সর্বদাই বিশেষক্ধপে আলোচনা হওয়া আবস্ঠক | সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার দ্বারা এই মহা. 

পুরুষকে ধহারা ভীত চিন্তে দুরে সরাইয়া রাখিতে চাহেন, তাহার! স্বদেশের প্রতি বড়ই অবিচার 

ফরেন। বর্তম।ন সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের রচনাবলী হইতে বিশেষ বিশেষ অংশ নির্কাচিত 

করিয়। সেই অংশ গুলি উচ্চশিক্ষাথিগণ যাহাতে উত্তপরূপে বুঝিতে পারে, সেজন্ত দেশের তৎকালীন 

আবস্থ।, রাক্জ! রামমোহন রায়ের জীবনের সাধনা ও তৎকাণীন বিশ্বপাহিতা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতবা বিষয় সত 
প্রকাশিত করিরা, পাঠাপুস্ত করূপে নির্বাচিত ভ্ওয়া মাবশ্য ক। বাঙ্গলা সাছিতোর প্রক্হ আলোচনা, 

এই কার্ষ্যের দ্বারাই আরন্ধ হইবে। - 

রচনা-ভঙ্গী বা রচনা-ন্বীতি (৭:19), শব্ধ বা পনবিষ্ঠাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে কোন 
বিশিষ্ট লেখকের রচনা রীতির আলোচনায়, শব্ধের ব্যাকরণ-শুদ্ধি বা অলঙ্কারাদির বিশুদ্ধতাঁর হিসাব 

করিলেই চলিবে না । এই হিসাবের প্রয়োজন আছে সঙ্ট, কিন্তু উহা! গৌণ। সাহিত্যের বূচনা- 

্লীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্টে।র দ্বারা, লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে । সুতরাং, 

রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচন আবশ্তক।, 
একজন প্রতীচা পণ্ডিত একট রচনা-রীতিকে 018800]0£ুচ ০1 7190 বলিয়াছেন। ভিতরের 

প্রয়োজনের ভাঁড়নায় বা বাহাপ্রকৃতির সহিত নিতাসমুখিত সংগ্রামে বাচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক 

প্রেরণায়, জীব জীবনে নব নব বর্দেক্িয় এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও সামর্থ, প্রাকৃতিক নির্বাচনে গড়িয়া 

উঠে। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। কোন কোন জীব-জীবনের কর্মেক্দিয়সমুহের বৈশিষ্ট্য আলো. 

চন! করিলে, সেই জীবের অভিবাক্তির ইতিহাস পাওয়া যায় | কোন সাহিভোর রচনা-রীতির পারম্পর্যা 
বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে, আমরা বাহিরের দিকে যেমন শববিজ্ঞানের ও অলঙ্কারশান্ত্ের 
ফতকগুলি সঙ্কেত বা সন্ধান পাই, তেমনি ভিতরের দিকে সেই সাহিত্য যে জাতির, সেই জাতির মানস 
ক্ঠীতানর আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-পীতি সম্যকৃরূপে বুঝিতে হইলে, 
লেপকেব ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, তাহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থারীভাবের উপর 

মানারূপ সঞ্চারীভাবের বিলাস-রহস্ত হুদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন । মানস-ক্ষেত্রে নব নব চিস্তার তরঙ্গ 
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জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিধাত চলিতেছে, শবের সাহায্যে তাহা মুণ্তি গ্রহণ করিয়া 
মানসিক জীবনের উপর আবার ক্রি করিতেছে-_বাহিরের সহিত ভিতরের এই প্রকারের আদান 

* প্রদান ও ঘাত প্রতিঘাত, রচনা-রীতির মধ্যে পরিব্যক্ত হয়। সুতরাং অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া অনুভব 
শক্তির অন্ুণীলন ব্যতিরেকে রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা অসম্ভব । 

উহার প্রকৃত সাহিত্যিক, ঝ| সাহিতা-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া যান, তাহাদের 
প্রত্যেকের একটি নিজত্ব থাক! আবশ্তক। প্রত্যেক মানুষেরই একটি নিজত্ব আছে-_-তবে, কাহারও 
বিকশিত হয়, কাহারও হয় না। এই নিজত্বকে বিকশিত ও পরিস্মট করিয়া যিনি সাহিত্যের মধ্য 

দিয় তাহা দান করিতে পারেন, তিনিই ধন্য--সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঠিনিহ বরেণ্য ॥ এই নিজত্ব যেমন ভাব, 

চিন্তী ও অনুভব বৈচিত্র্য ৰা কল্পনার মধ্য দিয়! বাক্ত হয়, তেমনি ষে ভাষায় ত্র ভাব পরিব্যক্ত হয়, সেই 

ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী বা রচনা তাতির মধ্য দিয়।ও তাহা মুর্তি গ্রহণ করে। ইহাকে আমরা সাহিত্যিক 

চরিত্র বা মানসিক প্ররু্ি বৈশিষ্ট্য বলিতে পারি। রচনা-রীতির নিপ্মীরণ, বাকাবিশেষকে খণ্ড খণ্ড 

করি প্রহ্যেক খণ্ডের বিচাব্রণা বা বিশ্লেবণের দ্বারা হইবারঞ্জহে। রচনা-রীতির প্রাণ আছে। সমগ্র 

অখণ্ড অনুভবের দ্বারা সেহ প্রাণের উপলব্ধি করিতে হইবে । রচনা-ীতির মধ্যে নিজের মনোবৃত্তির 

বৈশিষ্ট্যটক সম্পূর্ণরূপে প্রতিবি্বিত করা, সাহিত্যসেধক মাত্রেরই সাধনার বিষয় হওয়। উচিত। 
স্প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা-রীতির পধ্যালোচনার সমর, এই সভাটি বিশেষভাবে মনে. রাখিতে 
হইবে। 

' রাজা রামমোহন রায়ের রচনা নাতি বুদ্ধিবার জন্ত, তাহার জীবন ও সাধনা বুঝিতে হইবে । তীছার 

সাধনায় ধবংস ও গঠন-_-এই ছুই প্রকারের উপকরণ আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে-_খণ্ডন ও 

'মগ্ডন বলে। এই ভাঙ্গাগড়া সব্বত্রই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের লোকেরা, সেকালের রক্ষণ" 

নীল পণ্ডিত ও সমাজপতিগণের নেতৃহ্ে, রাজা রামমোহন রায়ের ভুমহৎ সাধনার এই ধ্বংসের দিকৃই 

দখিয়াছিলেন__গঠনের দিকু অর্পিকাংশ লোকে ভাল করিয়। লক্ষ্য করিবার সুবিধা পায় নাই। বর্তমান 

সময়ে বাঙ্গালা সাহিঠোর উন্নতহর আলোচনার প্রারন্তে, শিক্ষাথিগণের সমঞ্গে এই সুবিধা! আনিয়া দেওয়1 

অবশ্তক | রাজ রামমোহন বার ধ্বংসকামী খিল্পববাদী ছিলেন না। ইহ] তাহার র5না-্লীতির দ্বারাই - 

প্রতিপন্ন হয় । তিনি বাতা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহার ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া অনায়াসে 

নির্ধারণ কর! কঠিন । কারণ, তাহার রচনার গতি একেবারেই সবুল ও স্বচ্ছন্দ নছে'। মানুষকে 

উত্তেজিত করিয়া ক্ষিপ্রবেগে কোনও সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া বাইবার উষ্ণতা, রাজ] রামমোহন রায়ের 

হৃদয়ে ছিল না! তাহার মানসিক চরিত্রের ধৈর্য ও সর্বতোমুখীনত] ও সকলের প্রতি সুবিচার করি- 

বার প্রয়াস, তাহার রচনা-রীি আলোচন! করিলেই বুঝিতে পারা! যাঁু। প্রতিপক্ষকে তিনি, সর্বদাই 
অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মানুষের উপর তাহার অটল শ্রদ্ধ]! ছিল। মানবজাতির 
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অতীতের সাধনা যে অতীব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী, তাহ! তিনি সর্বদাই স্বীকার করিয়াছেন। রাজ! 

ব্লামমোহন বায়ে রচনা-ব্বীতি হইতে এই সত্যগুলি অনায়াসে আধিষ্কত হইতে পারে। 

এক শ্রেণীর লেখকেন্প মানসিক উদ্ণত1 বা উগ্রতা খুব বেশী। তাহারা বিহ্বলভাবে একটি বিশেষ 

মত প্রতিষ্ঠার জন্য সবেগে ধাবমান হন। এ মতের বিপক্ষে যাহ! বলিবার আছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত 
সেগুলিকে ওজন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে তাহারা অসম্মত। এই শ্রেণীর লেখকগণের 
ভাষার গতি স্বভাব্তঃ শ্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে । গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যন্ত পাঠকগণ 

ভাষার প্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া বান। রাজা রামমোহন রায়ের মানসিক চরিত্র ধাহারা জানেন, 

* তাহার! এই গ্রকারের স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহময় ভাষা, তাহার র5নায় আশা করিতে পারেন না। চিন্তার 

প্রত্যেক পদক্ক্রেপে, তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে পারে, 

তাহা মনোযোগ পুর্ববক দেখিতেছেন, এবং তাহাদের মন্দ অবধারণ করিয়া তাহাদের প্রতি স্থবিচার 
করিয়া, ধীর মন্থর গতিতে বু প্রকারের চিন্তা ও মতবাদপরিপুর্ণ পথহীন অরণ্যের মধ্য দিস! নিজের 

চিন্তার রথ চালাইয়! লইয়া যাইতেছেন। : এই কারণে চিন্তার গণি হঠাৎ থামিয়া যাইতেছে, সর্বদাই 

বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত হইতেছে। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গাস্তরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ 

কাল সেই নূতন প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেছেন । এই নুত্তন প্রসঙ্গের অবভারণাই বা! কেন হইল, 

আর ইহার আলোচনা দ্বার! মূল প্রসঙ্গের পু্টিই বা কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা 
ধরিতে পারে ন1। শ্রন্ধাবান্ পাঠক দি সঠিকরূপে তাহা ধরিতে চারেন, তাহা হইলে রাজ বাহাদের জন্য 

গ্রন্থ লিখিতেছেন, বা ধাহাদের সহিত তর্ক করিতেছেন, তাঁহাদের সংফ্কার ও মানসিক প্রকৃতি উত্তমরূপে 

তান্গুভব করা প্রয়োজন হইবে। পাঠক যদি ধৈর্যের সহিত, তীহার চিন্তার গতি এই-প্রকারে অন্ুদরণ 

করিয়া অগ্রসর হন, তাহ! হইলে কিছুক্ষণ ক্লান্তভাবে পর্যাটন করিতে করিতে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত খু পথে 

আসিয়া কিঞিত সান্তনা ও আনন্দ পাশ করিবেন | ভাবাপ এই জটিল ও বঙ্কিম গতি, রাজা রামমোহন 

রায়ের পক্ষে ষে স্বাভাবিক তাহা, তাহার মানসিক চকিত্র অনুভব না করিলে, হৃদয়ঙ্গন হইবে না। 

ভাষা ভীবান্ুযায়ী হইলে ধাহারা ভাবগ্রাহী তাহাদের তৃণ্ডিপ্রদ হয়। লেখক যে ভাব পরিস্ফুরণ 
, বা প্রতিষ্ঠা করিতে চ'হেন, সেই ভাব পরিস্কুরণের একটি পথ বা প্রণালী আছে। এই পথ সকল 

সময় খছু পথনহে। আবার এই পথে অগ্রসর হইবার কালে সকল সময় ক্ষিপ্রবেগে যাওয়া যার না। 
সুতরাং ভাবন্ফুরণের প্রণাপীর অন্ুরোধেই, ভাষা অনেক সময় জটিল ও মম্থরগতি হইয়া পড়ে। কিন্ত 

লেখক যদি নিরপেক্ষভাবে অগ্রদর হন, তাহা হুইলে ভাষার জটিলতা! সম্ধদয় ও সহান্ুভূতিসম্পন্ন পাঠকের 

পক্ষে ক্লাস্তিকর না হইয়া সুখদা্ক হইয়া থাকে। 
রীজ। রামমোহন বাক শান্ত বিশ্বাস করিতেন এবং শাস্ত্ান্গগত যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 

ভাহার এই শাস্বিশ্বাস, কি প্রকারের বিশ্বাস তাহা বলা বড়ই কঠিন। তিনি বীছাদের সহিত 
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ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার! নিজেজ্দর শীস্তবিশ্বীসী বলিয়া মনে করিতেন। 
রাজা রামমোহন রাস প্রতিপক্ষগণের এই শাস্ত্রবিশ্বাস স্বীকার করিয়। লইলেন এবং আলোচনা-বাজ্যে ' 
প্রতি পদক্ষেপেই শাস্ত্র ও শান্ত্ীয় মীমাংসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। ঞ্রই কারণেই, তীহার রচনা ৃ 
অতিশয় ছুরূুহ ও বক্রগতিবিশিষ্ট বা অসরল হইলফি নিজের যাহা ব্যক্তবা, তাহা বুঝাইবার জন্য, যদি 
পদে পদে সংস্কৃত বচন উদ্ধার করিতে হয়, এবং নানা শাস্ত্রের বিরোধী বচনসমূহের সমন্বয় মীমাংস! 
করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে এ রচনা শ্বভাবতঃই অত্যন্ত গুরুভার হইয়া গড়ে। 

ছুরারোহ ও হুর্গম পথে পর্বতের উপর আরোহণ করিবার সময় পথিকের যেন্ধবপ অবস্থা হয়, এই 

প্রকারের রচনা পাঠ করিতে পাঠকেরও সেইরূপ অবস্থ! হইয়া থাকে | 

ফরাসী-বিপ্ল্গের নেতৃগণ, অতীতকে ও মানবের স্ুবদ্ধ সংস্কারসমূহকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া 
যে ভাবে নিজেদের মত্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজ রামমোহন বায় যদি সেরূপ করিতেন, তাহা হইলে 

তাহান্ন রচনা স্থগম ও স্ুবোধ্য হইত; এবং বর্ধমান ধুগের আবামপ্রিক্স পাঠকেরাও তাহার গ্রন্থ শ্বচ্ছন্দে 

পড়িতে পারিতেন। রাজা রামমোহন প্রায় যদি মানুষের জ্ঞান ও হিচারশক্তির নিকট শান্জীয় প্রমাণ 

সহ নিজের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত না করিয়া, তাহাদের নিয়তর রিপুসমুহকে উত্তেজিত করিয়া, ইন্্রিয়গ্রাহথ 

স্থল চিত্াবলীর সাহায্যে অনাদর 'ও উপহাসের ভাঘার পাঠকখণকে চালাইরা লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে 
ত্বেজস্বী অশ্থের আরোহী বেমন কোন পিকে দৃক্পাত না করিয়া, সন্তুথবর্তী ও পার্বন্তী মানব, পঞ্ড, বৃক্ষ, 
লতা! প্রভৃঠিকে চরণে দলন করিনা জোনে নিজ গন্তন্যস্থানে চলিয়া! যায়, রাজা রামমোহন রায়ের 

বচনাও পাঠককে ঠিক সেই প্রকারে আপন সিদ্ধান্তে পন্থছিদ্; দিতে পারিত। এই প্রকারের 

সাহিত্য রচনা করিবারুযাহা উপকরণ, রাভা। রামমোহন রায়ের অধিকারে ভাহ! প্রঢ়ুর পরিমাণেই ছিল। 
বিরোধী শান্পের বিবিধ প্রকারের বচন প্রমাণ তিনি এত জানিতেন বে, সেগুলিকে লইয়া! তিনি ব্যঙ্গ ও 

কৌতুকরস প্রচুর পরিমাণেই স্থ্টি করিতে পারিতেন। কিছ্ত এহ প্রকারের ভাবোচ্ছাসময় ঝটিকা 

সৃষ্টি, রাজা রামমোহন রায়ের স্বভাবপিদ্ধ ছিল না। ইংরেজ লেখক লর্ড মেকলের রচনা পাঠ করিলে, 
এই ঝটিকা-স্থষ্টি বা তেজস্বী মশ্বারোহণ যে কি প্রকারের ব্যাপার, তাহা বুঝিতে পার যায়। বাজ! 

রামমোহন রায়ের পর, আনাদেরু বাঙ্গলা গগ্-সাহিভ্যের চলার ও বক্তৃতার, এই প্রকারের চঞ্চল ও মস্ছণ 

গতির অনেক পরিচয় পাওয়া ঘায়। রচনারীতি যে মানঙ্িক চরিত্রের অভিব্যক্তি, ইহাই তাহার 
প্রমাণ। 

রাজ। রামমোহন রায়কে যে কিরূপ ছুর্গম, সঙ্কীর্ণ ও বন্ধুর পথে অগ্রসর রর হইয়াছিল, তাহ! 

আজ বেশ ভাল করিয়াই বমাদের ডানা আবস্তক। পৃথিবীর ছুইটি অংশ পুর্ব্বদেশ ও পশ্চিম দেশ-_ 

ইহার! উতরে সাধনপথে অগ্রসর হইল। পুর্বদেশ দেশ যেন ভগবানের কৃপায় স্থগম পথে 'ক্ষিপ্রবেগে 
অগ্রপর হইতে শগাগিল, 'মআার পশ্চিম দেশ নান! অস্থৃবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে 
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চঙগিল। কিন্তু পূর্নবদেশের এই সৌভাগাই, তাহার ছ্দিশার হেতু হইল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, 
নিশ্চে্টভাবে আরানে নিদ্রাগত হইন্জা কেবল স্বপ্র দেখিতে ভাঁগল! পুশ্চিম তথন উদ্যমশীল, 

এখন লে পুর্বদেশের ছাড়ের উপর আসিয়া উপাস্থৃত হইল। পূর্বদেশের দিদ্রাভঙ্গের প্রয়োজন । 
রাজ! রামমোহন রায়ের উপর, এই ঘুম ভাঙ্গাইবান্ছি ভার পড়িয়া ছিল। স্ুদীথকালের নিদ্রীর পর 

মানুষ যখন প্রথম জাগিয়া উঠে তখন তাহাদের যেরূপ অবস্থা, ঝাঁজা রামমোহন রায়ের সমক্গ 

আমাদের দেশের অবস্থাও দেইন্ধপ ছিল। সে সময়ের ইংলও বা ফরাসী দেশ কি বাহিরের 

জগঞ্ছে, [ক ভিতরের জগতে, অমিত উল্লাস ও উৎসাহের সাহহ নানাদিকে সংগ্রাম করিয়া 

উন্লতিপথে সবেগে ছুটিভেছিল। কিন্তু সুপ্তোখিত মানবের ইন্দরিয়লমূহ যেরূপ সম্মুখবন্তী বা পার্বতী 

কোন কিছু দেখিয়াও দেখিতে পার না, এবং দেখিলেও বুবিতে পারে না, নিজের ভিতরের আবান্সের 

টানে ও স্ুপ্তাবস্থার স্বপ্নের ঝৌকে নিশ্টেষ্টবৎ পরিলক্ষিত হয়, ঝাজা রামমোহন রাফ্জের মুগে বাঙ্গাল! 

ভাধার পাঠকগণের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল বলিয়] ননে হয়। এই কারণে ভীহীত্ধ রচনা 

ম্মমাম্ধিক ইউনোপেব লমাজ) সাহিভ বা রানী সন্বন্ধীক। সংগ্রামের কথ! এত অল্প। এবমাত্র 

স্ংবদ-কেসু$ছে সধ্ল ভাষাম লিখিত ভোট ছোট প্রবন্ধের দাহাযো, তি দেশের লোককে বাহিরের 

অধ্যবসায়শীল ও উন্নতিমুখ জগতের সহিত পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

দেশের লোক তখন শান্তর ছাড়া আর কিছুই ভানিত না। আবার এই শাস্ত্র নিতাস্ত আংশিকরূপে 

প্লানিত। নবান্যায়ের আলোচনায় বাঙ্গালীর প্রতিভ! যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, পরবর্তী সময়ে এই 

নব্যন্তায়ের আলোচনাক যে এই "বাঙ্গালী মস্তিষ্ধের অপব্যবহার” করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার 

উপ নই) গ্তাযদর্শনে ---বাদ, বি৩৩। ও জল্প--এহ (তন গ্রকাবু তক ঝা আদ্ুলাচনার কথা আছে। 

উত্তয় পক্ষ যেখীনে সন্ত জানিতে উৎসুক, কেহ কাহীকেণ্ড তকে পনীস্ত কবি চাহে ন', সেই অবস্থীতর 

মে আলোচনা বা বিচার, ভাহার নাম--বাদ'। আর, অপরের মত না স্রনিয়া ও না বুবিয্া, কেবল 

৬কনৈপুণ্য ও বাক্চাতুরীব্র ছ্বার। নিজের মণকে প্রতিষ্ঠা করিবার যে চেষ্টা তাহার নান--“জল্লা । আর, 

প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া অপদস্থ করিবার বে অবস্থা, তাহার নাম_বিভ ৪51 

নব্বীপের নব্যন্তায় প্রধানতঃ এই জল্প, ও বিশুপ্তার উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে 

মান(সক ঢরিজ্ের যে অধোগাতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এযুগে ব্লিলাম-_মানসিক 

চরিত্রের অধোগতি ; কিন্তু রাজ! রামমোহন রায় সে কথ! বলেন নাই। সে সময়ের পণ্ডিতদিগের 

মানসিক অবস্থার প্রতি তিনি শ্রন্ধ। প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের সংস্কার ও বিশ্বাস মানিয়! লইক্সাছেন 

এবং তাছাদেরই প্রণালী অন্ুমারে তাহাদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই কারণেই 
রাজা রামমোহন রায়ের বাঙলা রচনায় শাস্ীয় আলোচনার বাহুল্য ঘটিয়াছে। কেবল শাস্ত্রের বাক্য 

শাস্ত্রের দীমাংস! লইয়া! ঘদি রাজা রামমোহন রায়কে বিব্রত হইতে না হইত, তাহা হইলে বর্তমান 



রাজা রামমোহন বাধ ও ধল-স।হিত্য ৪৭ 

সঙয়ে স্বন্ভ ও শ্ুপাঠয অনেক সামগ্রী তিনি সাহিতা-তাগারে দিয়া যাইতে পারিতেন । কিন্ত স্বদেশ- : 
প্রেমিক রাজা রামমোহন রায়, তাহার সমসাময়িক পঞ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া, জনসংঘের চিন্তা 

গত মুক্তিপথ নির্মাণ করিবার জন্য, তীহার গণ্ভ-রচনাকে দুর করিজে বাধ্য হইয়াছেন | সুতহাং 
ঙালর রনা-রীতি, তাহার মীনসিক প্ররুৃতিরই পরিচায়ক | 

"' “ভাষা ব| সাহিতা ভাবগোৌঁপনের জন্ত নহে-_ভাঁব প্রকাশের জন্ত। কিন্তু যখন  জাতিবিশেষের 

জীবন ভাবহীন নিশ্চেষ্টতাঁর মধো আসিন্না উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যের যাহা লক্ষ্য, তাহার প্রতি 

মনোযোগ থাকে না, কেবল ভাষার মুগ্ডি লইয়াই লেখকের! কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও অকারণ বাদান্তবাঘ 

করেন। 'পরবর্থী সংস্কৃত সাহিভা রচনায় এবং তাঁহার অনুকরাণ রচিত অনেক বাঙ্গলা কবিভায় এই 
দুর্দশা পরিলক্ষিত হয়? পঁিতেত! এমন একটি শ্লোক রচন| করিলেন, যাহার গাঁচ বা গাত প্রকার 
অর্থ হর। এই-প্রকাঁরের রচনায় শন্দ-শান্ধের উপর অধিকারের পরিচয় পাঁওয়। যায় বটে, কিন্তু এই 

রচনা ভাবনংক্রনণের উপনোগী নহে । ক্ুুতব্রাং এই প্রকারের বচনাকে প্ররুত প্রাণময় সাহিত্য বলা 

যায় না| বাঁজ] রামমোহন বার পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন_-বড় বড় 

পিতদের সহিত বিচার করা বড়ই কঠিন। তীহারা ব্যাকরণের বুৎপত্তির সাহাযো একটি শব বা 
একটি বাঁকাকে নানা সময়ে নানারূপে বাখা করেন । সুতলাং কথা লইয়াই মারামারি হয়--কথার * 

যে কি অর্থ, তাহার কোন নিশ্রতা নাই । এই প্রকারের নিক্ষল তর্কের ঝটিকা, মানবের মনোবৃত্তির 

ও হৃদয়বৃত্তি্র অনুশীলনের একেবারেই অনুপযোগী ৷ বেদাস্ত গ্রন্থের ভূমিকাতেই রাজা রামমোহন বায়, 

এই-প্রকারের তর্কপ্রির ও শবপর্বন্থ বাক্তিগণকে এমনি ভাবে শব্ধ লইয়! ব্যায়ামচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে 

ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ কৰিলেন এবং ব্যবহৃত বাঁকা মাত্রেরই একটি সুনিদ্ধিষ্ট ও সুপরিচিত অর্থ গ্রহণ 
ককিম্। শব্ষের আবরণ ভেদ পূর্বক, অর্থরাজযে বা ভাবের রাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন । সৎ. 

সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই হুত্রপাত। & 
রাজা রামমোহন বায়, পঙ্ডিতগণের সহিত অতীব নিপুণভাবে শাস্ত্রী বিচার করিয়া! নিজের সিদ্ধান্ত- 

গুলি প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন । এই বিচার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিশ্মিত হইতে ছয় । জ্ঞান ও 

ধন্মে উন্নত এই অতি প্রাচীন দেশে, মানবের অধিকার ও রুচিভেদে নানা যুগে নানা শাস্ত্র প্রচান্রিত 

হইয়াছে এবং তাহার ফলে সমাজ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে । প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের 

শান্ত্রেরই চচ্চী করেন। প্রয়োজন মত অপর সম্প্রবায়ের লোকের সহিত তর্ক বা ধিতগা। করেন বটে, 
কিন্ধ অপরের যাহা যুক্কি, তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেন না। অথচ প্রত্যেক 

সম্প্রণায়ই আপনাদিগকে বেদান্ছগত বলিয়া স্বীকার করেন। এই-্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয় । 
কারণ, ইহাতে বিরোধ ও দলাদলির নিষ্পত্তি হইবার উপায় নাই । খাঁজ] রামমোহন রাগ্নের প্রতিভার 
নিদর্শন এই যে, তিন অনেকটা অপক্ষপাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শান লইয়া বিচার করিতে 
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পারিভেন; সকল স্ীধারের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী হয়, প্রত্যেক সম্পরনায় সাধুগাবে নিজেদের শাস্ত্রীয় ও 

সম্প্রনারিক উপদেশ মনুদ।রে চলেঘাও গন্য সম্প্রবায়ের মহিত বিদ্বেষসম্পন্ন না হইয়া, অপরের সহিত 

উহাদের যে মিলনের ভূমি রহিয়াছে, দেই তুমি যাহাতে দেখিতে পান, রাজ রামমোহন রাঁয় সেজন্য অশেষ 

চেষ্টা করিগাছেন,। কবল যে হিন্দুপমাজের সম্প্রনায়সমূহের মধ্যে তিনি এই মিলনের ভূমি আবিষ্কার 

ফ্রিতে চেষ্ট। করিয়াছেন তাহা নহে, খু্ীয় শান্তর 'মালোচনা দ্বারা খুঈগানদিগকেও এই উদার 

মতসহিধুঃতায় 'ও মৈত্রীতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । রাজ! রামমোহন রায়, তাহার ভাবজীবনে 

কোন নির্দিষ্ট দেশ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধো আবদ্ধ ছিলেন ন7। তিনি কোন সম্প্রদায়ের প্রচলিত 

মত অনুকরণও করেন নাই। সমগ্র মানবজাতিকে তিনি আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন 

এবং প্রতোক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রক্কতিসিদ্ধ পথে অগ্রসর হইয়া, কি প্রকারে অপরের 

সত ব্ধুভাবে মিলিত হইচে পারে, রাজা রামমোহন রাঁর তাহারই সাধনা! করিয়াছিলেন । 
রাজী রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের দেশে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে । 

কিন্ত এখন আর পক্ষাপক্ষের দিন নাই । আমরা স্বীকার করি বা না করি, তিনি বহুল পরিশাণে 

আমাদের ভাবজীবনের ও কর্ধজীবনের অ ভূত হ্যা গিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার 

স্করিবার জন্ত এবং বিটারপূর্কক অংলোচনা করিয়া লাভবান্ হইবার জন্ত, এখন বিচারণার সুনির্দিষ্ট 

প্রণালী নির্ধারণ কর! আবখ্ঠক। প্রণালী নিপ্ধারণ বাতিরেকে আলোচনা ফলপ্রদ হইবে না। রাজা 

ঝামমোহন রায় খুষ্ীম.ব| বিদেশীগ্গণের সহিত ভার তবধীনন ধন্মম ও সাধনা লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, 

এখনকার দিনে আমরা ঘি সেই আলোচনাগুলি মনোযোগপূর্ব্ক বিচার করি, তাহা হইলে বুঝিতে 
পারিব চিনি আমাদের কে। এই ভারতবর্ষকে পর্বপ্রকারে গৌরবান্বিত করিবার জন্ত, এই 

ভারতবর্ষকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উচ্চতম সিংহাসনে বদাইবার জন্ত, তিনি কিন্ূপ আগ্রহান্বিত ও 

উদ্ভোগী হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিলে, আমরা রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরতম প্রেরণা উপলব্ধি করিতে 

পারিব। ব্বাজ। রামমোহন রায়ের নাধনার এই নিগুঢ মর্ম নির্ধারিত হইলে, তাহার অন্তান্ত আলোচনা 
ও মতামত আমাদের শ্রদ্ধ।! আকর্ষণ করিবে এবং আমরা রাজ! বামমোহন রায়ের প্রকৃত আদর্শ 

বুঝিতে পাত্রিব। ও 

ৃষ্টায় ধর্ম প্রচারকগণ গ্রন্থ ছাপাইয়! ও বনু 21 করিয়া হিন্দু ও মুসলমানদরিগের ধর্মের নিন প্রচার 
করিতেছিলেন। বাজ! রামমোহন রায় তীহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্ত আহ্বান 
করিলেন। তিনি মানবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক মাহুষ স্বাধীনভাবে বিচারপূর্ব্বক 
নিজ নিজ ধর্খমত গঠন করিবার অধিকারী, ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল। ইংরেজ জাতির 
উপর তধহার গভীর শ্রদ্ধ! ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ছিল। ভিনি বিবেচনা করিতেন,__ইংরেজ সকল সময়েই 
নিরপেক্ষ বিচাবের পক্ষপাতী । তিনি খষ্টীয় 'প্রচার্ুকগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত ভইলেন। 
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কিন্ত ৃষয় গ্রচীরকগণ বিচারে আলিলেন না। তখন তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, 
হিন্দু বা মুমলমানদিগের ধর্্মবিষয়ক ধারণায় যে-সমুদয় ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা! ভীষণতর ভ্রান্তি 
ঞ্ঠাহাদের নিজেদেরই ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে রহিয়াছে । যদি সংশোধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত 
যাবতীয় ধর্মমমগ্ুলীরই সংশোধন আবন্ঠক। কেবল নিন্দা করিগনা বা লোক দেখাইয়া, একজন লোকের 

ধর্দববিষ্মস বদ্লাইয় দেওয়া বা এক ধর্ম হইতে অপরধর্মে দীক্ষিত করা, কিছুভেই সঙ্গত নহে। নিধু- 

পেক্ষতাবে ও বন্ধুর স্তায় সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইস্! ধর্ম মঞ্থন্ধে আলোচন! করুন, জন-সাঁধারণ 
এই আলোচনার সহিত পরিচিত হউক; এই প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে মানবমাত্রেরই হৃদয় 

ও বুদ্ধিবৃত্তি মাঞ্জিত হইবে এবং তাহার প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মতামত গঠন করিতে পারিবে। 

রাজা রামমোহন রায় এই মত, সজোরে ঘোষণা করিলেন । কিন্ত খৃইটীয় ধর্মপ্রচারকগণ এই মত গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। রাজা হিন্দদের প্রাচীনতম উন্নততম বেদাস্ত শাস্ত্র সাহাযো, এই মত মুদৃ়- 
রূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্ক ভিনিটিজোর করিয়া কাহাকেও তাহার মতে আসিয়া দল বাধিতে চেষ্টা 

করেনলাই । তিনি বাহ! বলিতেছেন, সকলে তাহা দনোযোগপূর্বক শুনুক ও শুনিয়! চিন্তা করুক--- 

ইহাই তাহার অভিপ্রায় । তিনি নিজেকে অন্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। প্রতিপক্ষের মত, 
সর্বদাই শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং আশা করিতেন--আন্তে তাহার মত, সুযুক্তির ঘার! থগুন করুক। 

কিন্ত কি দেশীয় পণ্ডিতগণ, কি বিদেশীয় ধন্মপ্রচারকগণ, কেহই তাহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। 

দেশীঘ্প পণ্তিতগণ বাক্ছল, জল্প ও বিতগার অতিগাত্র অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার পর যে কারণেই হউক, 

রাজ1 রামমোহন রায়ের প্রকৃত অভিপ্রার স্টার! বুঝিতে পারিতেন না- সর্বদাই সন্দেহের চক্ষে 

দেখিতেন। স্বার্থহানীর আশঙ্কাও যে ছিল না, তাহা নহে। 

এখন, রাজা রামমোহন বায় সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা! প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব, জ্ঞানহীন অথচ 

শক্তিশীলী বৈদেশিকগণ, আমাদের দেশের সামগ্রীর প্রতি যখন অবিচার করিতেন, তখন রাজ! 

রামমোহন রায়, কিরূপ সিংহ-বিক্রমে তীহা্দিগকে নিরন্ত করিতেন। তাহার! অবশ্থ, রাজা রামমোহন 

রায়ের যুক্তির দ্বার! নিরম্ত হন নাই; কিন্ত, দেশের ধাভারা তখনকার বা ভবিষ্যতের শ্রদ্ধালু লোক, 

তাহারা নব্যভারতের সমস্ত! কি, এবং এই দারুণ সমস্তার মধ্যে, আমাদিগকে কি প্রকারে আত্মরক্ষা 

করিয়া সগৌরবে ঝটিকা থাকিতে হইবে, তাহা তাহারা রাজা রামমোহন রায়ের নিকট শিক্ষা করিয় 

ছিলেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র ও পরাজিত__ অতএব তাঁহার ধন্ম, সমাজ, সাহিত্য সমস্তই উপেক্গণীয়-- 

এই ধারণার বশবর্তী বৈদেশিকগণ, রাজা রামযোহনের দ্বারা বহুল পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ঠাহাদদিগের মত, আমাদের দেশের সর্বসাধারপকে অভিভূত করিতে পারে নাই; তাহার প্রধান কারণ, 

রাজ! রামমোহন রায়ের সাধন! ও বাঙ্গাল! ভাষার সাহায্যে বৈদেশিকগণের সহিত বিচার স্থৃতরাং 

দেখা যাইতেছে যে, বাছা! রামমোহন রায় দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন-__-ভাসাইয়৷ দেন নাই। 



৫4... রাজ! রামমোহন রায় 'ও বঙ্গ-সাহিত্য 

ঠবগেশিক চিন্তা ও দাধনার ভরঙগদমূই, বিপুল ও প্রচ ওবেগে যে সময় ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত 
হইল, গ্রাচা ও গরভীচোর সংঘর্ষ-নিবন্ধন যে ভুবিপুল ঘাঁতত্প্রতিঘাত উপস্থিত হইল, রাজা রামমোহন 

রার, সেই সংঘর্ষ-তরজের শীর্ষদেশে অকুতোভয়ে বীরের মত ঠাড়াইর়। ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ, ভারত্তঃ' 

বর্ষকে আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। আত্ম-প্রক্ৃতির সুম্প্ পরিচয় না পাইলে, এই সংঘর্ষে 
আত্মরক্ষা অসম্ভব । ইহাই রাজ! রাঁদমোহন বারের প্রথম কাধ্য। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে, বুঝি 

ছিলেন যে, আমাদের বর্তমান জীবনে ও সমাজে অনেক অবাঞ্চনীয় আবর্ন! জমিয়াছে, যাহা অতীতের 

অভিজ্ঞতার দ্বার। দূর করিতে হইবে । রাজা রামমোহন রায়ের বাঙলা রচনায় দেখা যায় যে, দেশের 

ধর্দ বা সমাজ-সংক্ক(রকার্যযে তিনি পিদেশের শান্্রমভিজ্ঞতা বা সাধনার সাহাবা গ্রহণ করেন নাই। তিনি 

* দেশীয় পদ্ধতিতে, দেশীয় শান্মের সাহাযো এবং দেশীয় বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এই সংস্কারকার্ষ্য 

দেশবাসিগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈদেশিক সাহিত্য, ধ্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার প্রচুর 

অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দেনীয় জনসাধারণকে সমাজ 9 পর্ম-সংস্কীারে আহ্বান করিবার সময়, তিনি এ 

বৈদেশিক সাহাযা গ্রহণ করেন নাই। আমাদের বাঁধি, আমরাই তাহার নিদান নির্ণয় কুরিব-_ 

আমাদেরই নিজেদের ধের দ্বারা, আনরাই "ছাহার আরোগ্য বিধান করিব। বৈদেশিকগণকে তিনি 

যেন বলিলেন-_“বদ্ধুগণ, আমাদের ব্যাধি আমর! বুঝিতেছি, তোমাদের ব্যাধি তোমরা নির্নয় কর। 

নিজেদের ব্যধির খবর না লইয়া, সময়ে অসময়ে অজ্ঞতাবশে আমাদের হিভৈষণা করিও না। যদি 
তেমনভাবে মিশিতে পার, সকলেরই মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে প্রত্যেক জাতি, 

প্রত্যেক ধর্শ-সম্প্রুদায় ও প্রত্যেক সমাজ, নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে 1” 

তবেই দেখিতেছি, রাঁজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের অন্তকরণ করেন নাই-_অন্ধভাবে প্রাচ্যকেও 
গ্রহণ করেন নাই। প্রাচ্য. ও প্রতীচ্য--উভয়েরই উদ্ধে এক সুনিন্মুল শাশ্বত কল্যাণ, তিনি তাহার 

মানস-নেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। বেদাস্তের শিক্ষা দ্বার! তিনি এই আদর্শ সুম্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন 
এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । রাজ! রামমোহন রায়ের সমসামগ়িক 

স্বদেশপ্রেমিক ও পঞ্ডিভগণ সে সময়ে যদি রাজ! রামমোহন রায়কে যথার্থরূপে বুঝিতেন, তাহা হইলে 

নব্যভারতের সাধন-পথ হয়ত অন্তরূপ হইত। কিন্তু সেজন্ত এখন বৃথা আক্ষেপ করিয়া! লাভ নাই। 

নব্য-ভারতের আদিগুরু রাজ! রামমোহন রায়, কেবল ভারতবর্ষের সাধন-ক্ষেত্রে নহে-_সমগ্র 

মানবজাতির সাধন-রাজ্যে কত উচ্চস্থানের অধিকারী তাহা না বুঝিলে, এ কালের লোকে তাহার 
বাঙ্গলা গ্রস্থনমূহ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিবার কষ্ট শ্বীকারে সন্মত হইবে না। বাজা রামমোহন 
রায়ের গন্ভ-রচনায় অতি গভীর রস আছে এবং এমন আলোক আছে, যাহা পাইলে আমর! বিশেষরূপে 

ধন্য ও লাভবান হইব। বিস্ব পরিশ্রম না করিলে, একটু বিশেষ রকমের কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তত 
না হইলে, এই রসের আস্বাদন হইবে না। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত অতি উত্তম দ্পে 
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পরিচিত হওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন । কি করিয়া প্লাজা রামমোহন রায়ের গঙ্গাবল'র 

বিস্তৃতরূপ পঠন পাঠন প্রবর্তন করা যাইতে পারে, সেজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের চিন্তা করিয়া 

উপায় উদ্ভাবন কর! আবশ্তক। তাহার রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি' মিদ্ধাস্ত পৃথক্ করিয়া, 

ই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিগুলি এবং প্রতিপক্ষের আপত্তি ও তাহার খণ্সমূহ বদি উত্তমরূপে সাজাইয়। 
শিক্ষার্ধিগণের নিকট ধরিতে পারা যায়, এবং বণ্তমানধুগের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত তাহার সন্ধাস্ত ও 

যুক্তিপ্রয়োগের সম্বন্ধ, যদি এরতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনা করিয়া দেখাইতে গারা যায়, তাহা হইলে 

বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ দেশের অভাবনীয় উপকার হয় । 

গতানুগতিকতা বজ্জন করিয়া, সমাজের স্বাভাবিক পরিবর্তন ও আভিব্ক্কির হুত্র অবলন্থন করিয়া” 

শান্ত্রাহুগ যুক্তির সাহান্, প্রত্যেক নরনারী দংঘত ও স্বাধীনভাবে আত্মোপণন্ধি করিবে-_ ইহাই রাজ! 

রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্ত ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মেলন, বিভিন্ন ধন্মসম্প্রদায়ের মধো হৃদগত মৈত্রী 

স্থাপন, রামমোহনের সাধ্য বিষয় ছিল। মানবতার উন্নততম উদারবার্তা, রাজা রামমোহন রায় বর্তৃক 

এই বঙ্গদেশে ঘোষিত হইগ্াছে। এক শতাব্দী, পুর্বে তিনি, সে সময়ের উপযোগী আকারে এই-সকল কথা 

প্রচার কক্রিয়া গিয়াছেন। নে সময়ে তাহার কগা গ্রহণ করিবার ও সম্যকৃরূপে বুঝিবার সাম্য 

কেবল ভারতের নহে, মানবজাভিরই ভালরূপ ছিল না। কিন্তু আজ আর সে দিননাই। আজ 

মহামানবের এই অভাবনীয় জাগরণের দিনে জগত্বাসী ও রাজার স্বদেশবানিগণ, রাজা রামমোহন রায়ের 

প্রতি সুবিচার কৰ্রিভে পারিবেন বলিরা মনে ভয় । তাহাতে সনগ্র জগতেরই কল্যাণ হইবে এবং 

নবাভারতও তাভার সংধনার সি্দি দাহ বিরিনে 1 

শ্রীশিবরহন মিত্র 

* লেখকের-মোহন-হ্ধা' রাঞ্জ1 রামমোহন রায়ের রচন। দংগ্রহ। নাসক' এন্ের ভূমিক। স্বরূপ দিখিত। 

৮৩২৯ সালের মাঘ ও কান্তন সংগ্য। "প্রবালী” হইতে ঠদ্ধ ত। 
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মাসিক পত্রিকার যাহ! উদ্দে্ত হওয়া উচিত-_জ্ঞান-গ্রচারের যে অংশ, মাসিক পত্রিকার দ্বারা 

সাধিত হয় বা সাধিত হওয়া আবশ্যক, ভাহা ছাড়া “বীরভূমি,র একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুরাতন 
লেখ! হইতে, সেই উদ্দেন্ঠ সন্বস্বীয় কয়েকটি কথা উদ্ধত করা হইল। 

প্রথম বংসরের প্রথম সংখ্যায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'বীরভূমি'তে 

'ছুইটী বিশেষ কথা লিখিত হইয়াছিল। সেই ছু ্  কথা দ্বিতীক্ন বৎসরের প্রথম সংখ্যায় উদ্ধৃত করা 

হয়। সেই অংশ ছুইটী এবারেও উদ্ধৃত করিলাম 

প্লব্য বঙ্গের জাতীয় সাধনা, সাহিত্যের মধ্য দি বর্তমান সময়ে এমন একটা স্থানে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, এমন সব নূতনতর প্রনোজন আমাদের পুরোবত্তী হইয়াছে, যে এখন রাজধানীর 

বাহিরে মফঃস্বলে স্বাধীন নাহিত্যান্ুণীলনের কেন্দ্র সমূহ প্রতিঠিত হওয়া দরকার । এখন এককে বন্ছু 

হইতে হইবে)_ভবিষ্যতে বর মধ্য দিয়া এক, আপনার সঙ্ধা পুর্ণওররূপে বুঝিভে পারিবেন । চেতন 

জীবের সমষ্টির বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক অংশ বাঁ ব্যষ্টি, অংণী ব! সমষ্টির ধর্ম, চেতন ভাবে উপলাি করিয়া 

স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণায় তাহার অন্ুবর্তন করে। বৈধম্যের মধ্য দিয়া এই যে সামোর প্রতিষ্ঠা, ইহা 

সত্বগুণাত্মক । আমাদের দেশকে এই সাম্যে লইয়া যাইতে হইলে, প্রভ্যেক জেলাকে এখন স্বাধীন: 

ভাবে আত্ম-উপলন্ধি করিতে হইবে, । 
আর একটী কথ! বলিয়াছিলাম, তাহাও পুমরায় বল! প্রয়োভন। *এখনও সাহিত্যের যে অবস্থা, 

তাহাতে ব্যবসায়ের উপকরণ স্বরূপে সাহিত্যকে ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ** 

এখনও আমাদের দেশের ।শক্ষিত সাধারণের সহিত মাতৃভাষার যে সম্বন্ধ, তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যকে লইক়। 

দীর্ঘকাল যাচকভাবে লোকের দ্বারে ছ্থারে ঘুরিয়া তাহাধের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতে হইবে 1 

পূর্বের উদ্ধীত অংশ দুইটার বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্তমাম সময়ের দেশের অধিকাংশ লোক যাহ! 

প্রয়োজন বলিয়। বুঝিয়াছে, সেই প্রয়োজন সাধনে উহাদের প্রয়োগ কোথায়, তাহা খুব স্পষ্ট করির 

বুধাইয়৷ দেওয়া আবশ্তক। কিন্তু সে আলোচনা! পরে করা যাইবে। 
দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাক্স “আমাদের লক্ষ্য” সম্বন্ধে আরও যাহা বলা হইয়াছিল, দিনে ভাহ 

উদ্ধত হইল। এই অংশটুকুর সাহায্েই আমাদের উদ্দেস্ত অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। 
"পৃথিবীর ইতিহাসে এখন এক অতিনব যুগ আরঞ হইয়াছে-.নিজেকে লইয়া! নিশ্চিন্তভাবে 

কাহার বসির খাকিবার উপায় নাই-_অন্ঠান্ত সমস্ত জাতি যে সাধনার স্রোতে ভাপিয়া চলিয়াছে-_ 
ঠিক দেই আোতে অন্ধভাবে তাহাদের যে অন্ধুবর্তীন করিতে হইবে তাহা নভে, তবে এই সাধনার আোতে 



আমদের লক্ষ) ৫.৩ 

যে স্বাস্থ্যকর বেগ ও পুষ্টি আছে, তাহা! সকল জাতিকেই; অবস্ত, আত্মগ্রকৃতি বজায় রাখি্জা, 

গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগত আজ মিলিত হইয়াছে--ত্রন্মের সহিত কর্মের, আত্মার 

সহিত দেহের, অস্তনিমগ্নতার সহিত বাহ পটুতার এই সম্মিলন উৎসব+_মানব্ জাতির ইতিহাসে 
এক অভাবনীয় ব্যাপার! প্রতীচ্য জগতের আদর্শে জাপান পাথিব মহত্তের উন্নত শিখরে 

উঠিয়াছে, চীন ও পারগ্ত বিক্ু্ধ, তুরঙ্কও সচষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইংরান্ত, জান্মান, ফরাসী 

প্রভৃতি জাতির সাহিত্যে কি অপুর্ব দৃ্ত! তাহারা যেন বিশ্বমানবের সভাতার যাহা কিছু উৎকষট 

বস্ত সমস্তই আয়ত্ত করিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশের নান! জাতি বাহ! কিছু করিয়াছে, 
তাহাদের সাহিত্যে সমস্তই পাওয়া! বাইবে। সমস্ত পৃথিব।---তাহাদের সাহিত্যে প্রতিবিদ্বিত--তাই 

তাহাদের কবি, তাহাদের দার্শনিক, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ও এতিহা(সিকগণ কেমন নির্ভয়ে নব নব 

তত্তের অমৃতরসে স্বদেশবানী জনগণের হৃদর ও মনের পুষ্টিসাধন কৰ্ধিতেছে-_-নব নব উদ্দীপনা জাগাইয়া, 
নব নব আশার স্বপ্প উদ্বোধিত করিরা, স্বদেশবাসিগণকে নব নব কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে । আবার 

নিজের দেশ সম্বন্ধেই বা তাহাদের আলোচন1 কত! তাহাঝা স্বদেশকে ভাল বাসিচ] কৃতার্থ হইয়াছে, 

কিন্ত তাহাদের এই স্বদেশ প্রাণতাকে সঙ্জীবিভ রাধিবার অন্ত, কত বড় বিরাট ও শক্তিশালী সাহিত্য কাধ্য 

করিতেছে, সে সংবাদটাও রাখা দরকার । এই নমস্ত উন্নত জাতির সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা 

করিয়! দেখিতেছি__-কি অপুন্ব আত্ম এাগ, কি আনর্ধ্চনীর অধ্যবসার, শতাব্দীর পর শতান্দা ধরিয়! 

কত শত সাহিত্য-সেবক, নিজে হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই সাহিত্যের পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা কল্পে প্রাণদান 
করিয়াছেন তাহার সীম! নাই । তাহারা কত অভাব, কত উপেন্ষণ, কঙ অনাদর, দারিদ্রের কত তীত্র 
কশাঘাত সহ করিয়াছেন, তাহ! বর্ণনাতীত। আজ যাহাদের সাহিত্য উন্নত, সাহিত্য-সেবকগণ সম্মানিত 
ও বৈভবশালী, তাহাদের এই সার্থকভার পশ্চাতে, প্রতিবন্ধকভীর সহিহ বে প্রচণ্ড সংগ্রামের স্থৃতি 

পাড়য়। বুহিয়াছে, আমাদিগকে যত্রের সহিত এখন তাহারই সংবাদ রাথিতে হইবে । 

*সামাদের সাহত্যে এখন দেই নারব ও আপাতমবজ্ঞাত সাধনার প্রম্নোজন । আমা 

দের দেশের সহিত, দেশবাসিগণের সহিত আমাদের পরিচয় কত অল্প! আনরা বলিয়া থাকি আমাদের 

অতীত খুর গৌরবময়, কিন্ত কৈ সে অঠীত? তাহার সহিত্ত আমাদের পরিচয় কতখানি? তাহার 

শোণিত আমাদের 'ভাব-জীবনের শির উপশিরায় কতটুকু প্রবাহিত হয়? বোধ হয় নব্য জান্মাণের 

চিন্ত/য় ও সাধনায় ভারতের দর্শন ও সাহিত্য ঘট! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, আমাদের নিজের সাহিত্যে 

তাহার কিছুই করে নাই । মুসলম'ন, খুন ও হিন্দু--এই তিনটি মহতী সভ্যতার উত্তরাধিকারিগণ আজ 
গঙ্গার এই পবিভ্র উপত্যকায়, একট! মহামিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে-_বিধাতার কপায় এ স্বপ্ন ৪ হউক, 

কিন্ত বঙ্গনাহিত্যে এই তিনটা সাধন-প্রবাহের ভ্রিবেণী সঙ্গম হইল কৈ ?' 

পআ মরা ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচন1. করিতেছি, হেগেল দর্শনের অন্বাদ করিতেছি, কিন্তু ত যে 
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দরিদ্র কুষক হলকর্ষণ করিতেছে, ছুঙিক্ষে' মরিতেছে, মহাজনের খাণে সর্বন্থান্ত হইতেছে, ম্যালেরিয়া 

জরে ভূগিতেছে,_-সে এই সাহিত্যের নিকট তাহার অন্তর্জীবনের কতটুকু উপজীব্য পাইতেছে? 

তাহার কি জীবনের এমন একট দিন নাই, সাহিতা যাহা স্পর্শ করিতে পারে? একদিন কি এই 

দেশেরই প্রাচীন 'সভ্যতা তাহার জীবনে সাহিতাকে প্রতিষ্ঠা করে নাই? সেকি গান গাহে না, সে, 

কি কবি, পাঁচালি, মনদামঙ্গল, যাত্রা, কথকতা শোনে না, সেকি তর্ক করে না, উপদেশ দেয় না, 

(বৃহত্তর জীবনের একটা ছায়াপাত কি তাহার হাদরে হয় না? আমর! জানি বা ন| জানি, সেখানেও 
সাহিত্য আছে, তাহার চচ্চা আছে, সাহিত্যিকও আছে। সেখানে আমরা যাই না, বাইতে পারি না, 

যাইবার চেষ্টাও করিনা । আমাদের বর্তমান সাহিত্যে দেশের বৃহত্তর অংশটারই স্থান নাই। কিছু 

দিন পুর্বে মনে হইয়|ছিল, বঙ্গসাহিত্যে “সাধারণের কৌডুহলের যুগ” আমিতেছে, সাহিত্য সবল হইবে, 
জাতীয় চিত্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, এখন দেখিতেছি চক্র বুঝি বিপরীত দিকে ঘুরিতেছে ; *পৃষ্ঠপোষ" 

কতার যুগ” বুঝি আর শেষ হর না! হায় আমাদের হুর্ভাগ্য ! 
"সাহিত্যের পুষ্টি ব্যতীত, তাহার প্রতিষ্ঠারও একটা বিশে চেষ্টা প্রয়োজন । প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা যে 

হইতেছে না, তাহা নহে, কিন্তু এই চেষ্টার মূলে ব্যবসায়-বুদ্ধি অপেক্ষা একট! উন্নততর বৃত্তির প্রয়ো- 
জন। দেশের সকল লোককে স্বপ্নাধিক পরিমাণে লাহিত্যের উন্নতিমুখী গতির সহিত বাধিতে হইবে। 

দেশে কত ঝে।ক বার্থ ও শ্বাভাবিক সাহিন্যানুরাগ লইয়া! আসিতেছে, কিন্ত শিক্ষা, সছুপদেশ, সাহাষ্য 

ও দংসংসর্সের অভাবে, অথবা চাতুধ্যের অসৎ প্রতিযোগিতার, তাহাদের শক্তি বীজ বিকাঁশ লাভ করিতে 

পারিঠেছে না। এই সমস্ত অজ্ঞাত কুসুমের অধ্য মাহরণ করিগা, বঙ্গবাণীর পূজার ডালাম্ন উপস্থিত 

করা প্রয়োজন । 

"সাধু সাহিত্য-সেবক টাই, বথার্থ ত্যাগশীণ ও পরার্থপর্ জোককে সাহিতোর গোত্রে আনিতে 

হইণে। নগরের অসৎ প্রতিযোগিতার মধো তীহাদের বাইতে দেওয়া হইবে না, তাহারা গরমে বসিয়া 

সাহ'ভা 5৯৮ করিবেন- অথচ দেশের ও জগতের উন্নতিমুখী গভির সহিত অনংশ্িষ্ট থাকিবেন নাঁঁ 

গ্রানবামিগণ এই সমস্ত সাহিত্যিকগণের পুণ্য-প্রভাব অনুভব করিবে। এই জন্তই গত বৎসর বলিয়া. 

ছিলীম--"বীরভূমেও সাহিত্যিক শক্তি বলিয়া একট! পদার্থ আছে, আজ তাহা! বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ; সেই 

শক্তি এই 'বীরভূমিতে আসিয়া কেন্দ্রীভূত হউক, এই 'বীরভূমি' বিশ্বসাহিত্য ও সদগ্র বজীয় সাহিতোর 

সহিত, বীরুভূমবাসীর সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনার প্রবাহের মিলন-ক্ষেত্র হইয়া, পুণ্য-পরয়াগে পরিণত হউক, 
তাছ! হইলেই আমর! ধন্ত ও কৃতার্থ হইব।৮ কিন্তু এই সমস্ত পল্লীবাসী সাহিতাকগণকে সাহাধ্য 

করিবে কে? তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি? এই কাধ্যের জন্তই মফঃম্বলে সাহিত্যালোচনার কেন 
স্থাপনার প্রয়াম।” 



বিজ্ঞাপন 

“বীরভূমি” মাসিক পত্রিকা, পুর্বে চারি বৎসর ছয় মাস কালি পরিচালন! করিরা, ইচ্ছাপূর্ববক 
তাহ! বন্ধ করিয়৷ দিয়াছিলাম। শেষ বৎসরের ছয় খানি বাহিক্র ওয়ার পর কাগজ বন্ধ হইয়াছিল; 

কিন্ত কোনও গ্রাহকের নিকট শেষ বৎসরের মূল্য লওয়া হয় নাই। পরিচিত গ্রাহকগণের নিকট 
অগ্রিম মূল্য লওয়ার নিয়ম ছিল না; প্রয়োজন মত বৎসরের যে কোন সময়ে মূল্য চাহিয়! লওয়া হইত । 
শেষ বৎসরের প্রথমেই বুঝিরছিলা'ম, অন্যান্য কার্যের ভার যেরূপ বাঁড়িতেছে, তাহাতে বৎনরের শেষ 

পর্যন্ত কাগজ বাহির করিতে পারা যাইবে কি না সন্দেহ। এই কারণে, শেষ বৎসর গ্রাহকগণের নিকট 
ল্য লওয় হয় নাই ॥ আমি এখন অস্তান্ত কন্ম হইতে বনুল পরিমাণে অবসর লইয়া, সিউড়ী হইতে 

পুনর্বার বৌরভূমি, প্রচার আরম্ত করিলাম । পুর্বে ধাহারা 'বীরভূমি'তে লিখিতেন, তাহারা অনেকেই 
এখনজ্ঞনরাজ্যে স্বদেশে ও বিদেশে প্রি] আভ করিয়াছেন । আশা করি, তাহারাও পুর্ধের স্তায় 

নিয়মিত ভাবে লিখিবেন।  লিউড়ীর 'রতন-লাইব্রেরীতে অসংখ্য প্রাচীন 'ও অপ্রকাশিত মুলাবান 

বাঙ্গাল! পুঁথি আছে । সেই পু'থিগুলি ক্রমে ক্রমে এই কাগজে প্রকাশিত হইবে। বর্তমান সনগ্নের 

যাবতীয় সমন্তা! এই কাগজে আলোটিত হইবে । কাগজখানি যাহাতে বর্থমান সময়ের উপযোগী হয়, 

তাহা করিতে চেষ্টার ভ্রুটা হইবে না। বৈশাখ মস হইতে বৎসরের আরম্ত ধর! হইবে। গত বৎসর 

“বীরভূমি' বাহির করিব বলিয়া, পর পর ছয় থানি পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলাম। বর্তমান সংখ্যা 

ষষ্ঠ ভাগ প্রথম সংখ্যারূপে বিবেচিত হইবে । বাধিক মূল্য-_ডাক মাশুল সহ তিন টাকা মাত্র । পূর্কে 
“বীরভূমি'র বাহা লক্ষ্য ছিল, এখনও শাহাই লক্ষ্য । দন্ছদুয় বন্ধুগণ সাহায্য করুন, ইহাই আমার বিনীত 
নিবেদন ইতি । 

সিউড়ী- নীরড়ম। | শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক। 





রী ধর্মের গ্লানি ও দেবজন্ম 

পৌরাণিকগণ মানব জাতিকে এই আশ। দিয় ।গয়াঞ্ছেন যে যখনই ধখনই ধর্শের 
গ্লানি হইবে, তখনই দেবলন্মের দ্বার! এই গ্রানি দূরীভূত হইবে। ধর্মের গ্রানি কি, তা 
পুরাণের সাহাযে) আলোচনা কর! আবশ্যাক। তাহা হইলে দেবজন্মোর রহম্যও বুঝিতে 

পারা যাইবে। শ্রীমন্তাগবত শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের 
আবির্ভাবের কোন বাহ কারণ নাই এবং থাকিতেও পারে না। কিন্তু শ্রীমনাগবতে, 

তাহার আবির্ভাবের কারণ বলিয়৷ যাহ! পূর্ব হইতে প্রসিদ্ধ বা জনমাজে পরিচিত, 
সেই কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। দৈত্য বা অন্ুরের দ্বার! ধর্থের গ্লানি হইয়া থাকে। 

এই গ্লানি, বিশ্বব্যবস্থার একটি স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ ধর্দ্দের গ্লানি মধো মধ্যে হইবে। 

বিশ্বব্যবস্থায় অস্তুর বা দৈত্যদিগের একটী স্ুনিপ্দিষ্ট স্থান আছে। অন্টরের! ষে সময় 
তাহাদের সুনির্দিষ্ট স্থানে বাস করে, সে সময় সমুদয় ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় চলিয়া! যায়। 
নিজের স্থান পরিত্যাগ করিয়! অন্তুরেরা যে সময় অন্যের অধিক|র কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে 

ধর্মের গ্রানি হইয়া থাকে । সকল যুগেই ধর্মের গ্লানি হয়। কিন্তু এক এক ঘুগের গ্লানি 
এক এক প্রকার। দৈত্যেরা বা অন্থরের! বিনষ্ট হইয়াও বিন হয় না'। তাহারা 
রূপান্তর গ্রহণ করে। সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সংহার, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ও 

বিবিধরূপ সংমিশ্রণের ফলে বিশ্বব্যাপার চলিতেছে । সবগুণের শাদন বহিভূ'ত অর্থাৎ 

উচ্ছঙ্খল রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা অস্থুর ও দৈত্যের জল্ম। পাতাল ইহাদের স্বস্থান। 
মার্কগ্ডেয় চণ্ডতীতে দেখিতে পাই, দেবী অন্ররদিগকে বলিলেন,--ঠোমর! যদি বাঁচিয়! 

থাকিতে ইচ্ছা! কর, পতালে চলিয়া যাঁও। 

কোনও যুগে, পৃথিবীর সমস্ত লোক মনে ধার্শিকি ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, ইহা মনে 
করিবার কোন কারণ নাই। দেহসর্ববন্ব ও ইক্টরিয়স্ববন্থ লোক সকল যুগেই লাছে। 
এই সমুদয় লোক যখন অনাদূত অবস্থার লমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকে 



হ বারভুমি 

ঘাহার! ত্যাগী, সাধু ও ব্রঙ্গবিত--উ।হারা ঘে সময়ে সমাজে পুজা ও তাহাদেরই শক্তিতে 
দমাজ পরিচালিত হয়, সেই সময় সমাজের প্রকৃত কল।াণের যুগ বা সত্যযুগ বলিয়। অভিহিত 

হয়। পুরাণের সাহায্যে আমর! বুঝিতে পারি, ত্রেতাযুগেই সামাজিক জীবনের ভারকেন্দর 
কম্পিত ও বিচলিত হুইয়াছে। ত্র্রেতাযুগে ব্রাঙ্গণের প্রাধান্য ; কিন্তু এই প্রাধান্য লাস্ত 

করিবার জণ্ঠ, অহ্যেও লুন্দ এবং চেষ্টাস্বিত হুইয়|ছে। বশিষ্টের সহিত বিশ্বামিত্রের ঘস্ 
ত্রেতাযুগের ঘটনা । পরঞ্খরান কর্তৃক ক্ষত্রির বিনাশ এবং তাহার হেতুভত কার্ভবীর্যযা- 

এদিনের যুদ্ধ-_ ইহাঁও প্রেতাযুগের ঘটনা শুদ্র তপস্য। করিতেছে, রাজা রামচন্দ্র তাহার 

মন্তক ছেদন কঠিলেন-_উহাও ভ্রেতাযুগে ঘটিয়াছিল। স্ৃতর।ং, যদিও ত্রেতাধুগে ব্রাহ্মণের 
প্রাধান্য অক্কু্ ছিল এবং প্রেতাযুগের আদর্শ নরপতি ভরা প্রাঙ্গণের প্রাধান্য রক্ষা 

করিয়াছিলেন, তথ|পি একথা সত্য বে, ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্য খর্ব করার জন্য সমাজের ভিতরে 

একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রেহযুগের অন্তর বা ধন্দনাশক রাক্ষস রাবণ, কুস্তকর্ণ 

প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরই পুত্র । 

ছাপর যুগ ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের যুগ । ত্রেতাযুগে বিশ্বামিত্র ্রাঙ্গণ হইবার জন্য তপস্যা 
করিয়াছিলেন, আর দ্বাপর যুগে দ্রে!ণাচাধ্য, কৃপাচার্্য ও অশ্বখমা-_ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন 

করিয়াছিলেন । ভ্রেতাযুগে ত্রাক্মণ্যকামী শুর্রের মস্তক, শ্রীরামচন্দ্র ছেদন করিয়াছিলেন ; 
গার দ্বাপর যুগে শণত্যকামী একলবোর অসুষ্ঠ, দ্রোণ।চার্ধয গুরুদক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কলিযুগ বৈশ্য-প্রাধান্যের যুগ- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সকলেই বৈশ্টের নিকট এই যুগে 
আত্মবিক্রয় করিবে। শৃত্রগ্ণণ বৈশ্যের সেব! করিয়া বৈশ্ের পুষ্টিসাধন করিবে । কলিষুগ 
যখন শেষ হইয়া আসিবে, তখন বৈশ্যের সহিত শুদ্রের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে । এই 
ঘর্ষের পর শুদ্র-প্রাধান্য । শুদ্র-প্রাধান্তের পরেই আবার সত্যযুগ আসিবে। পুরাণের 

তালে।চনায়, সমাজ-বিজ্ঞানের এই নিয়মগ্ডলির ক্রিয়া, বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
দ্বাপরযুগে ক্ষত্রিয় নৃূপতিগণ সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এই 

কারণে সে সময়ে অন্তরের ক্ষত্রিয়বংশীয় রাজ। হইয়। সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভীবের যাহা প্রসিঙ্দ কারণ, আহা নির্দেশ' করিবার জন্য প্রীমন্তাগবত 
বলিলেন, __“দৃপ্ত নৃপতির মুর্তি ধারণ করিয়া অসংখ্য দৈত্য পৃথিবীতে আমিয়া উপস্থিত 
হইল.। পৃথিবী তাহাদের ভার বহনে অক্ষম হইয়া ব্রক্মার শরণাগত হইল।” 



কে ধনের গণি ও দেব্জন্ম 

ভূমেদৃপ্তি নৃপব্যাজ দৈত্যানীক শতাখুতৈ: 
আক্রান্ত ভূরি ভারে ব্রঙ্গাণং শরণং ঘবৌ 1 

এই শ্লৌকটার তাৎপর্য প্রাচীন আচার্য্েরা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে 
বুঝিয়া লইলে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিব। মানবকে যিনি পালন করেন ও 

কষা" করেন, তিনিই 'নৃপণ | নৃপের যাহা কার্ধ্য অর্থাৎ ম্যায়তঃ দণ্ড ধারণ করিয়া মানব 
সমাজকে প্রকৃত উন্নতির ভভিমুখে পরিচালনা, তাহা ব্রক্মাবিত ব্যতীত অন্য কেহ করিতে 
পাঁরে না, একথা! প্রাচীন শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে! বিনি দেহ ও ইন্দ্রিরকে জয় 

করিয়াছেন_ কাম. ক্রোধ, লালসা প্রভৃতি ধাহার প্রকৃতিতে নাই, তিনিই দণ্ড ধারণের, 

অধিকারী । অব্টদিক্পালের অংশে তীহার জন্ম, তিনিই 'নৃপ' বা প্রকৃত রাজা | 

দৈত্যেরা শক্তিমান এবং প্রবল। কিন্তু তাহারা রাজা হইতে পারে না। কারণ তাহারা 

দেহাত্ববাদী। বেদে ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে বলা হইয়াছে, দেহ।তআবাদীরাই অনুর । দেহাত্া- 

বাদ কি, তাহা কংশের চরিত্র আলোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইবে ।' 

দৈত্যেরা নৃপ ব! রাজা হইতে পারে না । এই কারণে পুর্বেবান্ত শ্লোকে বলিলেন,--“নৃপ- 

ব্যাজ” আর্থা দৈত্যেরা রাঙ্গা হইবার যোগা নহে, কিন্তু জোর করিয়াই হউক, কাল 
প্রভাবেই হউক, অথব! মানব-সমাজের সমগ্রি-কশ্মের কলেই হউক.কিন্বা ভগবানের কোনও 

বিশেষ লীলা অভিনয়ের জন্যই হউক দৈত্যেরা রাজা হইয়। ব্িল। তাহার! প্রকৃত রাজা 

নহে । “নৃপব্যাজ” অর্থাৎ রাজাগিরি তাহাদের ছল্মুবেশ বা ছলনা। তাহারা! নিজেঙ্গের 
ভোগ, সুখ ও স্থার্থ টাহে, বাজান দখল করিয়া সেই স্বার্থ সাধনে তাহার! শিযুক্ত হইয়াছ্ছে। 
তাহারা রাজা নভে, ছল-বাজা ইহা ন প্রমাণ করিবার জন্য “দৃপ্ত” এই পদটা প্রযুক্ত হইয়াছে । 

বৈধ্ব তোষণী টাকায় “দৃপ্ত” কগাটা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । “দর্পস্বভাব নিষ্টেশ।হ স্থাশাস্থান 

বিবেক।ভাবেন সদবনাণ।দিড্াপক ং দৈতাহ লক্ষণং |” ইহার আর্থ বেশ বুঝিতে পারা 

বাইতেছে। যে দৃপ্ত বা তাহঙ্গানী তাহার বিধেক নাই, সে স্থান অস্থান বুঝিতে পার না। 

কে সাধু কে অদাধু, কে সতাবাদী, ত্যাগশীল, ধণন্মপরায়ণ ও পরোপকারী তাহা বুঝিতে 

পারে না, বা বুঝিতে পারিলেও নিজের ক্ষুত্র স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগকে বুঝিতে চাছে না, 

ফলে সজ্জনের অপমান হয়। দৈত্য যখন রাঙ্গা হইবে তখন ইহাই স্বাভাবিক । এই 

আবস্থার লাম ধর্দোর গানি। অন্য যুগে অহ্যারূপে ধর্পোর গ্লানি হইতে পারে, তাহা, আমরা 



৪...  বীরভূি 

পরে দ্বেখাইৰ। দ্বাপর যুগে এই প্রকারে ধর্ট্ের গ্লানি হইয়াছিল। ধর্মের গ্লানি কি 

প্রকারে নিবারণ হইল, তাহাও পূর্বেবাক্ত শ্লোকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ,“দৈত্য 
নৃপতিগণের ভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইলেন,”--ইহার অর্থ কি? পৃথিবী বুঝিলেন যে 

তিনি আক্রান্ত! হইয়াছেন । পৃথিবীর এই বোধ, আমাদের আলোচনার বিষয় । অনেক সময়ে 

দৈতোর উত্তব হয়, দৈত্যেরা এবং দৈত্যের আশ্রিত ও অনুগত লোকেরা, চারিদিকে দর্প' 

করিয়া লম্ফ ঝপ্ষ করে। যদিও তাহারা নিন্দিত ও দ্বৃণিত, সর্ববদাই জঘন্য পাঁপকম্ম্ম করিতেছে 

এবং পাপাচরণের ছার! বিলাস ব্যসনে দিন যাপন করিতেছে- কিন্তু সে কথ বোঝে কে এবং 

বুলেই বাকে? তাহারাই যে সমাজে প্রধান! মানুষের ধণ্বুদ্ধি একেবারে মলিন হইয়া 

গিয়াছে ; যাহাদের কিঞ্চিত ধর্মবুদ্ধি আছে, তাহারা ভীরু, শক্তিহীন ও অসহায়। যাহাদ্ধের 
ধর্বুদ্ধি মলিন বা লুপ্ত, তাহার! পাপাঁচরণকে পাঁপ বলিয়া বুঝিতেই পারে না৷ এবং পাখিৰ 
স্বার্থের অনুরোধে বুঝিতে চেষ্টাও করে না। কেহ বুঝাইলে, শুনিয়াও শোনে না। যাহারা 
কিছু কিছু বোঝে, তাহার! সাহসহীন ও ভীরু । এইরূপ অবস্থায় ধন্মের গ্রানি নিবারণের 

কোনই উপায় নাই। পৃথিবী বুঝিলেন যে, তিনি দৈত্যতারে পীড়িতা হইয়াছেন। ইহার 
তার্থ এই যে--একদিকে যেমন দৈত্যগণ ও তাহাদের অনুচরগণ, রাজপদ অধিকার করিয়া 
ধর্মতঃ রাজ্য পালন না করিয়া, নিজেদের দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতেছে, ৫সইরূপ আর 

একদিকে কতকগুলি সাধু, তাহাদের স্থুনির্ঘল জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে দৈত্যদিগকে চিনিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং সমাজের এই দুরবস্থা ও ধর্ম্মহীনতা 

দর্শন করিয়। ব্যথিত হইয়াছেন । তাহার! হুর্ববল ও নিরুপায় হইলেও আশ।হীন বা উদ্ভমহীন 

নছেন। তাহাদের যাহ! বোধ অর্থাত সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের যাহ! ধারণা, 

তাহ। সকলের ভিতর জাগাইবার জন্য তপন্য। করিতেছেন। ইহাই পৃথিবীর ভার. 
বোধ। 

শ্রীল বিনাথ চক্রবর্তী মহাশয় তাহার টাকায় বলিয়াছেন-_মানুষ কর্থের দ্বারা দৈত্য হয়। 
্ষতিয়ের। জুনেকদিন রাজ্য শাসন করিয়াছেন। শক্তি বড় কঠিন জিনিস। ইহা লাত 

করিতে যে তপন্যার গরয়োজন, ইসা রক্ষা! করিতেও তদপেক্ষা অধিক তপস্তার প্রয়োজন । 

ঘাছার শক্তি নাই সে বুঝিতে পারে, শক্তিশালী লোকেরা শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। 
লে লক্কিলাডের জন্গা তপস্যা করে। তগন্যার ফলে শক্তি লাত করিয়া হয়ত কিছুদিন 
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সে শক্তির সদ্ব্যবহার করে, কিন্তু আবার অপব্যবহার আরম্ভ হয়। সামাজিক সমন্য।র 
একটা চরম নিষ্পত্তি নাই। যুগে যুগে নূহন নুতন সমস্থার উদ্ভব হইয়৷ থাকে, আর যুগে 

' যুগে নূতন নূতন মীমাংসারও আবশ্যক হয়। বিষুঃপুরাণে কথিত হইয়াছে-_পৃণিবী স্থুমের 
পর্ববতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্গ। তখন দেবগণকে লইয়া :সভ। করিয়া 
বসিয়াছিলেন । পৃথিবী, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিয়া করুণ-ভাষায় বলিলেন-_ 

অগ্নি স্বর্ণের গুরু, সূধ্য গো-সমুহের পরম গুরু, আর নারায়ণ আমার ও লোক সমূহের 

পরম গুরু । নারায়ণ প্রজাপতিগণেরও পতি, আপনারা সকলেই তাহার অংশ হইতে 
সমুন্তুত। আদিতা, মরু, সাপ্য, রুদ্র, বস্তু, ম্বীষ্ধ বহি, 'পিতুগণ এবং অত্রি প্রভৃতি 

সুষ্টিকন্ুঁগিণ সেই অপ্রমেয় বিষুরই রূপ | যক্ষ, রাক্ষস, দৈতা, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধ, 
অপ্সরোগণ-__সকলেই বিষ্ণ,র রূপ; সমগ্র জগত বিষুওময়। 

তথাঁপানেকরপন্ত তশ্ রূপাণ্যহন্লিশম্ । 

বাধ্যবাধক তাং বাস্তি কল্লোল! ইব সাগরে ॥ 

বিষুঃ বহুরূপ। কিন্তু এই বনুরূপের মধ্যে কাহারও বথেচ্ছাচারের পথে যাইবার অধিকার 

নাই। সমুদ্র বক্ষে নিতা-সমুখিত তরঙ্গলমূহ যেমন, বাধ্য-বাধকতা! সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ নিজ 
নিজ মর্ধ্যাদা পালনে বাধ্য, বিষুর বা স্থিতিশক্তির সাধনে এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই 

সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে থকিতে বাধ্য । 

আমরা! পূর্বের, “দৃপ্ত” এই কথ।টার বাখ্যার বাহা বলিয়াছি, বিষুপ্ুরাণের এই শ্লোকটীর 

দ্বারা তাহাই সমথিত ও দুটীরুত হইল। এপচীন ভারতের বর্ণাশ্রমধণ্ম এই সন[উন বাধা- 

বাধকতার বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরাজী ভাষ।|য় এই নিয়মকে 15 [এ 

1:001791 [7061051১01067৩0 বলা বায়। নারারণ কথার অর্থ সুর্ান্তর্যামী বিরাট 

সূত্রে যেমন মনিগণ বদ্ধ থাকে, সেইনূপ বিশ্ডের যাবতীয় পদুর্থই দেই নারায়ণে বন্ধ । 

মানন সমাজে এই বিধানের প্রতিচ্ছবি বর্ণাআম ধর্ম । বর্ণাশ্রম পুরুষের দেহ,_-এই কথ! 

শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। দেহের একটা অঙ্গ যেমন অপরকে উপেক্ষা করিয়া! বা ঘৃণা 

করিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ বর্ণাশ্রম বাবস্থায় কেহই স্বতন্ত্র নহে। ব্রাঙ্গণ সমাজের 

মস্তক । ত্রঙ্গণ যদি বলেন, আমি শুদ্রকে চাহি না, তাহা হইলে ব্রাঙ্ষণের অবস্থ! কবন্ধের 

মন্তুকের ম্যায় হইবে। জত্রিয় বাহু। বৈষ্ঠ উদর/আর শূত্র চরণ। যে বাছাই হউক, 
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গ্রত্যেককেই নিজের নিজের শক্তি, ও সামর্ঘ্ের দ্বার! সমগ্র দেহের গেবা করিতে হইবে। 

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায়, কোন বর্ণ বা কৌন আশ্রম মনে করিবে না যে; সে সেব্য অর্থাৎ তাহার 

স্থবিধার জন্য অন্যান্য ধর্ণ ও জাশ্রণ রহিয়াছে। প্রস্ত্েকেই ভাবিবে--লামি সেবক। 

ত্রাঙ্মণ তাহার তপস্থ। ও ভ্ঞ।নের দ্বারা, ক্ষত্রিয় তাহার বাহুবল ও বাবরের দ্বারা, বৈশ্া তাহার 

সঞ্চিত ধনের দ্বারা, আর শুদ্র তাহার দৈহিক সামর্থ্যের দ্বারা, সেই পুরুষের ব! নারায়ণের 

আর্গাঁ সমাজ-দেহের সেবা করিবে। ইহাই বর্ণাশ্রম। অন্তমুখী হইয়া প্রত্যেকেই নিজের 
কর্তব্য পালন করিবে। বিমুখ হইয়া গপিকারের দাবী করিবে না। অধিকারের দাবী 

করিলেই বর্ণাআমের বিপর্যয় বা ধর্টের গনি উপস্থিত হইবে । তাহা হইলে দেখা 

যাইতেছে-_ভারতবর্ধ বাধ্-বাধকতার যে সনাতন বিধি মাবিষ্কীর করিয়াছেন এবং বিধির 

উপর আ।মদের সামাজিক জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিধানে দর্পের স্থান 

নাউ । দৈতা-ভ।বাপন্ন ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ বে সময়ে দৃ্ধ হইানেন, সেই সময়ে ছপরফুগের 

শেষে, ভারতবর্ষে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইল 

আমরা পুর্বে বলিরাছি, কলিযুগের শেখে রা ৪ শ্দের সংঘর্প হইবে এবং এই 

ংঘবে শু্র-প্রাধ।ম্য প্রতিতিত হইবে। শ্রকৃত শূদ্রপীধান্টের এ ঠায় 55 গাকারের 

বিদ্ব আছে যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; হ্ৃতরাং অনেক সংহাম হবে | কিন্তু 

শুদ্র-প্রাধান্য যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, আবার বর্ণাম ধণ্ধ গড়িয়া উঠিবে। কারণ, 

পূর্ণাস শুদ্-প্রাধান্তের যুগে, প্রত্যেকেই অনুভব করিতে বাধ্য হইবে বে, সে সেব্য 
নহে দেবক 1 এই বোধই বর্ণাশ্রামের প্রাণ। ন্ন্তরাং প্রেম, ভক্তি বা নিন সেবা-ধর্ন্ম 

কলির যুগধর্ম্ম। 

নিবুঃপুরাণে পৃথিবীর কথ| যাহা বণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ছাপর যুগের ঘানির 

পরিচয় পাওয়া যাইবে । ভীমন্তাগবতের টীককারগণ আনেকেই বিষুপুরাণের শ্লোকগুলি 

উদ্ধাত করিয়াছেন । 

পৃথিবী বলিলেন, 
ভৎসান্্রতমিমে দৈতা কালিনমিপুকেসিমাড। 
মত্যলৌকং সমাক্রম্য বাঁধস্তে্হম্িশং গ্ীজা ॥ 
কালনেমির্ভৃতো যোহসে। বিষুনা প্রভব ফুল! | 
উ্সেন 2২ কংসঃ সম্ভৃতঃ স মহানুক? 
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অরিষ্টে। ধনুক: কেশী গ্রলন্বো নরকম্তথাণ 

সুন্দোহনুরস্তথাতুগ্রো। বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ | 
তথান্তে চ মহাবী্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে। 

সমুৎপন্না ছুরাস্বানস্তান্ ন শংখাতুমুৎসছে ॥ 

অক্ষৌহিণ্যোহহ বলা দিৰাম্তিধৃতাং হরাঁ। 
মহাবঙগানা: তপ্ানাং দৈত্োক্জাণাং মমোপরি ॥ 
তদ্ভূরিভার পাড়াপ্তান শর্কোমামবেশ্বরাঠি। 

বিভর্ড মাত্বানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ॥ 
ক্রিয়তাং তন্মহাভ!গ! মম ভারাবতারণম্। 

যথা রসাঁতলং নাহং গক্ছেরমিতি বিভবলা | 

সপ্পরতি কালনেমি প্রভৃতি দৈতাগণ পুথিবী অধিকার করিয়। সর্বদাই প্র! পীড়ন 
করিতেছে । কীলনেমী পুর্বেন প্রভাবশীল বিষুকন্তৃক নিহত হইয়াছিল। মে এখন 
উঠাসেনের পুর কংশকূপে জন্মগহণ করিয়াছে । অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, 
সুদ্দ এবং বলির পুত্র অতি ভয়ঙ্কর বাণান্তর ও অন্যান্য স্ুপ্রবল ডুষ্টগণ, রাজাদিগের 
গৃহে জন্মাগ্রভণ * করিয়াছে । আমি তাহাদের সংখ]! গণনা! করিতে আক্ষম। দিব্/মুর্তিধর 
ও'মহ|বলদৃণ্ত দৈত্যপতিগণের বন্ছ বু অক্ষৌহিণী সেনা, আমার বক্ষে বিরাজ করিতেছে । 
আমি তাহাদিগের গুরুভারে গাড়িতা হইয়া আত্মরঙ্গায় অনমর্থ হইয়াছি। আপনারা ভারা 
বভরণ করুন, নতুবা হে নহাভাগগণ, আমি বিহ্বল! হইয়। রসাতলে গমন করিব | 

যে সমুদয় দৈত্য বা আস্ুরের নাম কথিত হইয়াছে, তাহাদিগের পৌরাণিক বিবরণ 
জ।লোচন। করিলে আমরা অসুর-এ্রকৃতির রহস্থ কিয়ংপরিমাণে বুঝিতে পারিব। কিন্তু 
সে অলোচনা পরে হইবে। চারিশত বৎসর পুর্বে্ব আমীদের এই বাঙলা দেশে, শ্রীকষ্ণ 
চৈহন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল। দে সময়েও ধরনের গ্লানি হইয়াছিল। সেই গ্লানি 
কিরূপ তাহারই আলোচনা করিতেছি। যুগভেদে ধর্মগ্লানির কিরূপ মুদ্তিভেদ হয়, ব৷ 
অচ্রগণের কিরূপ রূপান্তর হয়, এই আলোচনার সাহায্যে তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে 
পার। বাইবে। | 

কলিশাব্দের অর্থ কলহ। স্বতন্-বুদ্ধি হইতেই কলহের উৎপত্তি । ম্বতরাং, কলি- 
যুগকে, ব্যক্তি-স্বাতন্তরের যুগ বলা যায়। গুথম যুগের নাম ব্রাঙ্মণের যুগ, দ্বিতীয় যুগ 
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ক্ত্িয়ের যুগ | দ্বাপর যুগের শেষে কুরুক্ষেত্রে ₹ মহাযুদ্ধে, ক্ষত্রিয় রাজাদের আধিপত্য ও 

প্রাধান্য নষ্ট হইয়! যায়। কুরুক্ষেত্রের পর ক্ষত্রিয়েরাই রাজা হইয়াছিলেন সত্য, ত্রাঙ্মণদের ' 
সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারা রাজকধধ্য পরিচালন! করিতেন তাহাও সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ ৰা, 
কষত্িয়গণ, পূর্বের অন্যাস্থ জনস!ধারণের হৃদয় ও মনের উপর যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠ! করিয়া 
ছিলেন, কলিযুগ আঁরন্ত হইলে তাহা! কমিতে আরম্ত হুইলে। অবশ্য, কলিষুগের যাহা 
বিশিষটতা, তাহার সম্পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠা৷ সময় সাপেক্ষ। পূর্ববর্তী যুগ সমুহের পুপ্রীভূত 

“কর্ম অর্থ সংস্কার ও ধারণা, এক দিনে বা ছুই চারি শতাব্দীতে ক্ষয় হইবার নহে। 

স্তরা; সংগ্রাম সংঘর্ষ অবশ্যস্তাবী। কিন্ত্বী যাহা লক্ষ্য, তাহার অন্যথা হইবে না। 

বক্তি-ম্ব(তন্্রোর পুর্ণ প্রতিষ্ঠঠ হইবেই হইবে। এ্তিহাসিক প্রাক্তন (11151011051 

81115050619 ) আমাদের হৃদয়বৃত্তির ও মনোবুত্তির গঠন করিয়াছে । সুতরাং এই ব্ক্তি- 

শ্বাতদ্্ আমরা সকল সময়ে পছন্দ 'করিতে পারি না। কিন্তু যাহা অবশ্যস্তাবী তাহা 

হইবেই। আমাদের ভাল লাগুক বা! ন1 লাগুক, তাহ।তে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কলি- 

যুগ এই বাক্তি-স্বাতক্তের যুগ । কাজেই, শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যখন কলিযুগের ধর্্গ্লানি 
বর্ণনা করিলেন, তখন রাজাদের কথা বিশেষ কিছু বলিলেন ন1। প্রসঙ্গক্রেমে রাজা, 

রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং রাজকর্মাচারীদের কথ। মধ্যে মধ্যে কথিত হইয়াছে । কিন্তু তাহ 

গৌণরূপে--মুখ্যরূপে নহে। কলিষুগের ধর্ম্মগ্রানি বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, 
নবদীপের পণ্ডিত সমাজ, পণ্ডিত সমাজের প্রতিপালক ও পৃষ্ঠপোষক জন সাধারণের কথাই 
বর্ণনা করিলেন। শ্রীচৈতত্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে, দেশের আগিক অবস্থা খুবই 

ভাল ছিল। দেশ অতিশয় স্ুসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন, লক্গদীর কৃপায় সকলেই স্থুখে 
বাস করিতেছে । শাস্ত্রচর্চ।ও বথেষ্ট । বাহির হইতে দেখিলে, সে সময় বেশ উন্নতি ও 
মঙ্গলের সময়। অথচ, সেই সময়ে অতি ভয়ঙ্কর ধর্টের গ্রানি উপস্থিত হইয়াছে। অসংখ্য 

ছাত্র, অঙংখ্য অধ্যাপক, লঙ্মীর কৃপা যথেষ্ট, কিন্তু-_ 
বার্থকাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। 

ইছার অর্থকি? ভারতবর্ষের মন্্নকথা, যাহ! আর্য্য খধিগণের সাধনায় তপোবনে পরিত্াক্ত 

হইয়াছিল, তা না জানিলে ইহার অর্থ বুঝিতে পা! যাইবে না । ব্যবহার ও পরমার্থ, জড় 
ও. চেতন--ইছ লইয়াই সংদার। এক দিকে ছ্েহ, ইঙ্জিয় ও মন, আর এক দিকে বুদ্ধি 
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ও আত্মা। এই ছুইএর মধ্যে মানুৰ তাহার কর্ম লইর়৷ কর্মক্ষেত্রে ফড়াইয়া রহিয়াছে । 
মানুষ যখন আত্মার কথ! ভূলিয়া যায়, মানুষ অনন্তের অংশ, অনন্ত ব্রঙ্ষাণ্ডের সহিত বাঁধা 
হইয়া রহিয়াছে, একথা যখন তাহার মনে থাকে না, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শ্থখকে একমাত্র সত্য 
ভাবিয়া মানুষ যখন তাহাতেই ডুবিয়া বয়, তখনই বল! হর যে মানুষ ব্যবহাররসে ডুবিয়া 
গিয়াছে ইহারই নাম ধর্দোর গানি। দপর ধুগে কত্রিয় জাজারা দৃপু হইয়। বর্ণাশ্ম-ব্যবন্থার 
অন্যথা করিয়াছিলেন, অর কলিযুগে অধিকাংশ নরন!রী বাবহ!র-রসে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থ 

ভুলিয়া ধর্মের গ্রানি ও সামাজিক দুর্দশা আনয়ন করিয়াছে । আন্ুরেরা দেহাত্াবাদী। 
স্থতরাং মানুষ ব্যবহার-রসে ডুবিয়া গেলে আশ্করিক ভাবের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। : 
পারমাথিক ধর্ম বা আধাজ্িক ধন্দম ভলিয়! মায়। ধর্থোর বাহ্থাড়দ্বর লইয়। আমোদ 
প্রমোদে অতি হীনভাবে দিন ধাপন করে। 

এ কথা লেক সঙ এই মা জানে। 
৮ চান 2 রর নি ক ০ 

মহত কা তে কান চললে এ 
নীতা 
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ধন নই বরে পুর কগার বিছায়ে। 

এই মত জদতের বাদ বাল হয়ে ॥ 

দেব! ভ্াগাপা, চক্বছ্ী, দিশ সব। 

তাহারা।ভে] না জানয়ে গাছ অভাভব ॥ 

পূর্বের বলিয়!ছি, কলিযুগ জনসাধারণের যুগ বা পুর্ণাঙ্গ বান্তি-ম্বাতদ্তোর যুগ । কিন্ত ইহার 
প্রথমা-স্থা বৈশ্যযুগ বা কাঞ্চন-বোলিন্তের যুগ । অর্থই পরমার্থ হুইয়ছে। যে প্রকারে. 

হউক শর্থ সঞ্চয় কর। সকলেই অর্থের পুজা করিতেছে ধর্মাও যেন অর্থের দাস 

হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বেবাদ্ধত অংশে দেখা যাইতেছে যে ধনবান্ বাকিরা বু অথ্ বয় 

করিয়া বিষহরির পুজা করিতেছেন.। এই পুজায় ভক্তি ব৷ চিত্তশুদ্ধির প্রায়োজন নাই 
গান বাজন। আমোদ প্রমোদ করিয়া কন্তকগুলি লোক লইয়৷ রাত্র জাগরণ আর অর্থ ব্যয় 

করিয়া নিজের বৈভব প্রদর্শন । সুতরাং ধর্ম প্রাণহীণ হইয়াছে । যাহাদের ধন আছে 
তাহাদের দত্তের সীমা নাই। তাহারা ভাবিতেছে টাক! খরচ করিলেই ধণ্ম করা হইল। 

প্রকাণ্ড মন্দির করিলাম, মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লিখিলাম, গান হইল, বাজন! হইল, 
পন 

৮ 
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খানেক টাক! খরচ হইল, ধথেষ্ট ধণ্ম করা হইল। এই প্রকারের অনথায়ে দাঁস্তিক ধনশালী 

বাক্তিগণ দিন ঘাপন করিতেছে। কে তাহাদিগকে শাসন করে? রাঁজা বৈদেশিক ও 

অগ্য ধর্দাবাদ্ধী। তাহার সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। সমাজ তখনও ভিতরের 

শসনে.শাসিত ছিল। তগ্ঠ ধর্মাবলম্বী রাজ! তখন সমাজের বাহিরে । স্থতরাং সমাজ" 

শাঁগনের ভার ব্রাঙ্মণ ও সগ্যাসীগণের উপর ছিল। কিন্তু ভট্া্ধয, চক্রবর্তী, মিশ্র 

প্রভৃতি শাস্ুব্যবসায়ী ত্রাঙ্ষণগণ শাস্প্রস্থ পাঠ করিতেন, ব্যাখ্যাও করিতেন কিন্তু তাহাদের 

গ্রন্থের প্রকৃত তাতপধ্য অনুভব করিবার শক্তি ছিল ন। শাস্ত্রের সাহায্যে যুগ-ধর্্ম নির্ণয় 

করিতে হইবে। সমাজ গতিখীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়। মানবসমাজ অগ্রসর হইতেছে। 

মানবের অধিকার ও কর্তব্য নকল যুগে ঠিক একরূপ নহে। কালের প্রতাবে ও পরিবর্তনের 

ফলে মানবের হদয়বৃত্তি ও মনোবৃন্তি বদ্লাইয়া যাইতেছে। ধর্ম সনাতন ; অথাৎ ধর্দোর 

যাহা দুলীভূত ও অন্তরতম দিদ্ধান্ত তাহ চিরকালই একরূপ। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে ঘুগ- 

ধর্মের সাহাযো মেই সনাতনের অনুশীলন করিতে হইবে। যুগে যুগে মানুষ বেমন 

বদ্লাইতেছে, যুগধর্্মাও সেইরূপ বদলাইতেছে ৷ শাস্ত্রের কৃত অনুভব ধাহাদ্দের আছে 

তীহারাই যুগধর্্ম নির্ধীরণ করিতে পারেন। যুগের লক্ষণ ও প্রায়োজন বুঝিবার শক্তি 

ধাঁগার নাই, শান্ত্রচর্চ। ভীহার পক্ষে বিড়ম্বনা ও পগুশ্রাম। ধর্মমাচাধ্যগণ এতদ্দিন সমাজকে 

রক্ষা করিয়াছেন, এবারে ঠাহারাও কিছু করিতে পারিলেন না তীহার! শাস্ত্রের কুব্যাখ্য 

করিয়া ধর্োর গ্লানি বাড়াইয়! দিতে লাগিলেন। তাহার ফলে 
শান্তর পড়াইয়৷ সভে এই ধর্ম করে। 

শ্রোতার সহিতে যন পাশে বান্ধি মরে ॥ 

এই প্রকারে সমাজ দুর্দশ।র মধ্য দিয়। ধ্বংসের গথে চলিয়াছে। মানুষের আবন্থা বড়ই 

ভযন্কর |, 
0. দৌষ বহি গুণ কারো না৷ করে কথন। 

যে সমাজে মানুষ মাত্রেই পনের নিন্দা! করে, বৃথা তর্ক করিবার ও সমালোচনা করিবার 

শক্কি যে সমাজে মানুষের শগতিমাত্রীয় বাড়িয়া যায়, সে সমাজের আর কল্যাণ নাই। এই 

প্রকারের চরিত্রসম্পন্ন লোক ছুই জনৈ একযোগে কোনও কাঞ্জ করিতে পারে না। 

উচার। কেৎল ঝগড়। করে। একে অপরের নিন্দা,করে ও দোষ কীর্তন করে। ইহার 
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ফল. অনৈক্য ও দলাদ্বলি। সে দিনও দেখে অন্ন ছিল, সাস্থ্য ছিল, অর্থ ছিল__ 
কিন্তু বৈদেশিকের আগমন হইয়ছে। বৈদেশিকগণ আসিয়াছে, আন্ক তাহাতে 
ক্ষতি নাই লাভ আছে, কিন্তু আমাদিগকে সাবধানে আত্মরক্ষা" করিয়া চলিতে 

*হইবে। ভারতবর্ম অতি প্রাচীনকালে যে মহাসত্য পাইয়/ছিলেন. যে মহাসত্যের ভিত্তির 
উপর আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল, সেই মহাসত্যের 
আলোক উজ্জ্বলভাবে রক্ষা করিতে হইবে । আমণা যদি তাহা করিতে পারি, তাহা হষ্টলে 
সমগ্র পৃথিবী উপকৃত হইবে । অন্তরভাবাপন্ন লোকেরা লোভের তাড়নায় এই কর্দ্ৎ 
ভূমিতে আসিয়া তাহাদের আস্বরভাব পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আমাদিগকে আত্মপ্রকৃতি 
রগ্ষণ করিয়া! গৌরবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে--সংঘশক্তি কলিযুগে 
বিশেষভাবে প্রয়োজন । উন্নততর উদ্দেশ্য লইয়া বহুমানবের মধ্যে যে একতাবন্ান 

তাহারই নাম সংঘশক্তি। কলিতে এই সংঘশর্ভর প্রয়োজন। এখন একা এক! পৃথক 
হইয়া ধান্মিক হইলে চলিবে না সকলকে লইয়া চলিতে হইবে । কিন্তু যাহার! পরের 

দোষ চাঁড়। গুণ দেখিতে পায় না, তাহাব্না অন্যের সহিত মিলিয়া চলিতে পারে না। 

গ্রীচৈতন্য ভাগবত আর এক কথা বলিয়াছেন__. 
নিরবধি বিষ্ু। কুল করেন ব্যাধ্যান । 

কোনও সমাজে প্রত্যেক লোক যদি নিজের প্রশংসা করে বা পয়সা দিয় লোক ভাড়। 

করিয়া নিজের গুণগান করায়, সকলেই যদি বলে আগার হ্যায় বিদ্বান কেহ নাই, আমার 

হ্যায় বংশগৌরব কাহারও নাই, তাহা হইলে সে সমাজে কি হয়! সে সমাজে 

এঁক্য থাকিতে পারে না। সে সমাজ দলাদলিতে ছিন্নভি্ঃ হইয়া মৃক্মুখে পতিত 

'হইবে। রা 
পূর্ব্বেই বলিযাছি, ষাহারা ধন্দশিক্ষক তাহারা যুগধণর্ম অনুভব করিতে অক্ষম হইয়া 

পড়িরাছিলেন । সুতরাং সমাজের নেতৃহ করিব।র ভাহাদের যোগ্যতা ছিল লা। কিন্তু 

তাহাদের নেতৃত্বপদ কাড়িয়া লয় কে? আর, বহুদিন হইতে ধাহার! সমাজের উচ্চাঁসনে 

বসিয়া রহিয়ার্ডেন, তীহ্বারা কোনও সময়ে দরকার হইলে নিজেদের অযে!গ্যত! ঝুঝিয়। যদি এ 
স্থান পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে সংঘর্ষময় বিশ্লয ব্যতীত সংশোধন অসম্ভব ।, ধর্্া- 
চার্যোরা যুগধর্্মা বুঝিতেন না । দান্তিক বিষয়ীর আনুগ্জ করিয়া নিজের ক্ষ পািব স্বার্থ 

৫ 



১২.  বীরভূমি 

যাতে শি হয় নিরন্তর তাহারই চেষ্টা করিতেন। নুতরাং ধর্মের মামে দত্ত, কাপট্য, 

ভোগবিলাস ও নান্মরূপ ব্যাভিচার অবাধে সমাজ বক্ষে প্রবাহিত হইতেছিল । 

০ বাশুলি পৃজয়ে কেছে৷ নানা-উপহারে। 
মছ। মাংস দিয়। কেহে। বঙ্গ পুজ। করে ॥ 

চে ভাগবতে কলিযুগের ধর্মগ্লানি এই প্রকারে বণিত হইয়াছে 
পুজ্যপাদ কবিকর্ণপুর, তাহার শ্রীচৈতণ্য চন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকে এই ধর্ম 

গ্লানি ও সমাজ-বিগ্াব বণনা করিয়াছেন। তিনি সেদিনের অবস্থা দেখিয়া অনুভব করিলেন 

'বৈরাগ্যই ভারতবর্ধীয় সমাজের গৌরবের ও কল্যাণের ভিত্তি। বর্ণীশ্রমরূপ মাদর্শ সমাজ 
ভারতবর্ষের পযিগ্ণ প্রতিষ্ঠা করিরাছিলেন। এ প্রকারের সর্ধবাঙ্গন্ন্দর সামাজিক ব্যবস্থা 
জার হইতে পারে না। কিন্তু এ ব্যবস্থার ভিত্তি কি? বৈরাগাই এ বাবস্থার ভিত্তি । 

একদিন ভারতবর্ষে আাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃদ্র সকলেই বৈরাগ্য পথের পথিক ছিলেন 
তাহারা মে সংসার করিতেন না, তাহা নহে, খুব জোপের সঙ্গেই সংসার করিতেন । কিন্তু 

প্রত্যেকের ভিতরে একটা গনাসক্ত পরার্পরতার ভাব ছিল । আাহারা তাহাদের দৈনিক 

জীবন“ এমন ভাবে সুনিরান্ত্রত করিয়াছিলেন থে, সংসারে থাকিয়। বিষয় ভেগ করিতে 

করিতে ভোগবাসনার দ্বারা জড়।ইয়! পড়িতেন না। ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া আমিত। 

সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি মানুৰের জীবনকে কন্ম ও ভোগের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে "নঙ্ষন্ম্য 

ও ত্যাঙ্গে লইয়া যাইত । অতএব বৈরাগাই বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বা ভারতব্ষীয় সাধনার 
প্রাণ। মানব সমাজের যাবতীয় ব্যাধি, এই বৈরাগ্যের দ্বারাই আরোগ্য হুর | 

এই কারণে নট্যকার কবিকর্মপুর, দেদিনের ধন্মগ্লানি বুধাইবার জন্য প্রথমেই 

বৈরাগ্যক আনিয়া উপস্থিত করালেন। বৈরাগা আমিয়। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছেন 
পৃথিবীর, অধিকাংশ লোক বহিমুখ হুইগন। পড়িয়াছে, অর্থাত বাহিরের স্থখ ও স্থৃবিধা, 
ইহ।ই সকলের কামনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজের ভিত্তরে কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না, মানব-জীবনের় চরম ও পরম উদ্দেশ্য মানুষ যেন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। 

1৮1 মু শৌচত নলত্যং নচ শমদামী নাপি নিরমে। | 
লস লে (এব শিব ন মৈতী আচ দয়) 

অঠো মে নির্ধারণ হুহদোহমী কিল জনৈঃ | 
. কিমুনালী ভতা বিধতি কিমজ্ঞাতবমতিং ॥ 

ৃ 
বট 



ধন্মের গ্লানি গু দেবজন্মা |... ১৩ 

শোৌচ নাই, সত্য নাই, শম, দম, নিয়ম নাই। শ।ন্তি লাই, ক্ষান্তি নাই, হায় হায়, মৈত্রী 
নাই, দয়া নাই। আমার ম্হৃদগণ কোথায় গেলেন। 'কলিকুলের মানুষের! তাহাদের 
উন্মলিত করিয়াছে । তাহারা কোথান্ অজ্ঞাত বাস করিতেছে । * 

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত ক্রিয়া বৈরাগ্য বলিতেছেন, 

যষ্ঠে কন্ধাণে কেবল কৃতধিয়ঃ স্ব্রৈক চহ্ছা দ্বিজাঃ। 
সংজ্ঞানাত্র বিশেবতো ভূজউ্ুবে বৈষ্ঠান্ত বৌদ্ধাইব ॥ 
শুদ্রাঃ পঞ্িিত যাণিনে! গুরুভর। ধন্মোপর্দেশোৎ্নুকা। ৮ ণ 

বর্ণানাং গতিরীদগেব কলিণ। হাহন্ত সম্পাদিত] ॥ | 

ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র বন্েন্তাপবীত চিহ্ন ধারণ করিয়া কি করিয়া দান পাইব, তাহারই জন্য 

'ঝন্ত হইয়াছেন ক্ষত্রিয়গণ কেবলমাত্র নামেই ক্ষত্রিয়, রাজায-পালনাদি কারা তীভুদের 

' হাতে নাই। বৈশ্যগণ বৌদ্ধের স্টায়। ফলে শুদ্রেরা পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া ধর্মগরচার 
করিতেছে । কলির প্রবেশে জগতের এই দুর্দশা । 

পুর্ববাদ্ধত শ্লোকটা বিস্তৃতভাবে আলো।চন। কর! আবশ্যক । . প্রটানকালের 
স।ম।জিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ বণাআদের নিয়মনুস।রে আঙ্গণের ছয়টী কর্ম হ্বাভাবিক। 
ধঘজন, বাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দন ও প্রতিগ্রহ ৷ .এই ছয়টি কর্মের মধ্যে তিনটী আত্ম- 

মুখী অর্থাৎ কর্তব্য, আর তিনটা হমাজমুখী অর্থাৎ অধিকার! কর্তব্য পালন না করিলে 
কাহারও অধিকার থাকে না! আমি কিছু করিব না, আর লোকে আমায় অকারণ সম্মান 

করিবে, এ প্রকারের জ|শ! নিতান্তই অসঙ্গত। ত্রাঙ্গণ নিজে বজ্ঞদি করিতেন ক|জেই 
তান্যে তীহাকে যাজকন্ব কাথ্যে নিযুক্ত করিত । নিজে যজ্ঞ না করিলে পরের বাড়ীতে 
পুরোহিত হইয়া দক্ষিণ। লইবার অধিকার থাঁকে না। ত্রীঙ্গণ সারাজীবন বেদাদি শান্ত 

অধ্যয়ন করিতেন; শান্দ্রের যণার্থ তাৎপর্য ও ঘুগধন্্ন অনুভব করিবার তাহাদের শক্তি 
ছিল। কাজেই লৌকে তীহ!দের নিকট ছাদর করিয়া পড়িভ এবং সাহারা! অধ্যাপক- 
রূপে সমাজের নেতৃস্থ করিতেন। ত্রাঙ্ষণ নিজের জন্য কখনই ধন সঞ্চয় কারতেন না। 

কান্ধেই লোকে তাহাকে দান করিত । ত্রাঙ্গণের এই থে দল গ্রহণ--ইহার নাম প্রতিগ্রহ। 

সেক স্মনবের জনিত ও. আঅত্সম্মনবেধ কিরূপ ছিল শুছ$ যখহঠক। জলে লা, 

তাহারী মনে করে ষে ত্রাঙ্গণ তিক্ষা করিতেন। কিন্তু তীহা'সতা নহে অসহায় দুর্বব্ধ 
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লোক' বাছা ভিক্ষা! করিয়া লয়, তাঁহার নাম ভরণ দান'। ত্রা্াণ ভরণস্দান 'লইতেন না। 

দীতা দান করিয়া কৃতার্থ হন, এই প্রকারের দানের ষে গ্রহণ তাহারই নাম প্রৃতিগ্রহ।' 
শানে আছে, যে ব্রাঙ্গণ:সঞ্চয় করে তাহাকে দান করিলে দাতার পাপ হয়। পূর্বের 

শ্লোকে বলিলেন, ্রাঙ্মণেরা বষ্ঠকর্ম্রে অর্থ দান ওগ্রেণেই নিপুণ । কলিযুগে চারিবর্ণ 
যখন নিজ নিজ কর্তব্য পরিভ্রষ্ট হইল, তখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইল । 

পূর্বের স্েিকে বলা হইয়াছে, বৈশ্যগণ বৌদ্ধের মত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ 
চিন্তা করা উচ়িউ। প্রাচীন দমাজে এমন ব্যবস্থা ছিল, ধর্ম নুষ্ঠানের এমন প্রণালী ছিল, 
যে প্রত্যেককেই সমাজের অন্যান্য সকলের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হইত। নিজের জন্য 

বা নিজের পরিবারের জন্য অবৈধ ও অনিয়মিত ধন-সঞ্চয় একেবারেই অসম্ভব ছিল। বৌদ্ধ- 
ধর্ম নীতিমূলক ও জ্ঞানমূলক । যাহারা ধনসঞ্চয় করে তাহারা কৃূপণ। অর্থব্যয় কুরিতে 
তাহার। কুষ্ঠিত; বর্ন[তম' ধর্মে ব্যবস্থীনুসরে চলিলে ভাঁহা। অর্থ ব্যয় করিতে ঝাধ্য 
এই জন্য কৃপণ ও ধনলিপনু, ব্যক্তিগণ ব্যয়সাধ্য ধণ্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে অর্থ- 

ব্যয় না হর, এই প্রকারের ইল-ধর্্ম অবলম্বন করে। কিন্তু ইহা ধর্মানুষ্টান নহে। ইহা 

ছল .. 

কতৃক, ভুরঝবন্ছ। বর্দন। করি জআমচুষ্টীয়ের দুরবস্থা বমিত হইযাছে। যাহাঝ। 

বিবাহ করিতে অক্ষম াহার। ব্রহ্মচারী সাঁজিয়াছে। গৃহস্থগণ ধণ্মহীন, স্ত্রী পুত্রের উদর 

ভরণ ব্যতীত তাহান্দের অশ্ব, কর্মী নাই। বাণপ্রস্থাশ্রম একেবারেই লুপ্ত। সন্যাসীর 

কেবল বেশডূযাই আছে। পণ্ডিতের কেবল তর্ক করিতেই পারেন, কল্পনাই তীহাদের 

শাস্ত্র হইয়। পড়িয়াছে। যাহারা মায়াবাদী তাহার! ভগবানের বিএহ বিশ্বাস করে না এবং 

্ীবিষ্রুহে তাহাদের অনুরাগ নাই। কপিল, কণাদ, জৈমিনি গুভূতির মত লইয়৷ নিষ্ষল 

তর্ক করাই প্াপ্ডিত্য। জৈন, বৌদ্ধ, ক্পালিক প্রভৃতি নান।রূপ বিরোধী হতে সমাজ 

আচ্ছন্ন হইয়। গিয্ছে। কতলোক সাধু সাজিরা ক।মিনীকঞ্চন সংগ্রহের চেষ্টা; 

করিতেছে । তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়া শত শত অকর্মণ্য ব্যক্তি লোক ঠকাইয়! 

স্বচ্ছন্দ জীবিকা অর্জন করিতেছে। যাঁহার৷ তপন্থী বলিয়। পরিচিত, তাহারা কেব্ বাহ 

আড়ুন্বরের ছারা সরলচিত্ত নর নারীকে বঞ্চন। করিতেছে? ধারণা, ধ্যান, একা গ্রচিত্ততা, 

শান্ত্াভ্যাসে পরিশ্রম, জপ,/তপন্া ও নিতা নৈমিত্তিক কর্্মাদি নাটঃশিক্ষা প্রীণালীর নায় 
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উদর পূরণের উপায় মাত্র হইরাছে। কবর এই প্রকারে ফে টা নি বন, 
করিয়াছে্দ। ' ৃ 

এইবার দেখা যাক, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তাখর ফ্লাতিকার কি. প্রকারে 
হইয়া থাকে। দ্বাপরযুগের ধণ্মগ্রানি.কি' প্রকারে নিবারিত বা ঈংশে।ধিত হইয়াছিল ? 
পৃথিবী গীড়িভ। হুইয়! গো-মুণ্ডি ধারণ পূর্বক কীদিতে কীদিতে ব্রঙ্গার নিকট গিয়ািলেন 
এবং আপনার ভুঃখের কথা নিবেদন করিয়াছিলেন । ধর্মের গ্লানি ষে উপস্থিত হইয়াছে, ই 
বুখিতে পারাই, গ্লানি নিবারণের এবং দেবজন্মের প্রথম সৌপান। পৃথিবীর বোধ, পৃথিহী- , 
পৃষ্ঠের অধিবাসিগণের বা পৃথিবীমাতার সম্তানগণের বোধের দ্বারাই হইয়া থাফে। পৃথিবীর 
আগ্রিবাসিগণের মধ্যে মানবই সর্ববশ্রোষ্ঠ। সুতরাং পৃথিবীর যাহ! উন্নততর জ্ঞান, তাহা 
মান্বশ্রেষ্ঠগণের জ্ঞানের ছারাই হইয়া থাকে । পৃথিবী যে অস্থরভাবে ঈীড়িতা হইয়াছেন, - 
মানের ঘা! উন্নততর স্বার্থ ব৷ মহত্তর কল্যাণ, যাহাকে আমরা! ধর্ম বলিয়া থাকি, সেই ধর্দ্দ 
যে ন্ট হইতে বসযাছে, ইহা মে সময়ের বীহাঝু। সাধুপুরুষ তাহারা প্বুবিয়াছিলেন। এই 
সাঁধুপুরুষেরা। আধ্যাত্মিক জন্তানসম্পল্প, গভীরতদ্ধ সত্য সমূহ্ধ অআহাদের নির্মল জ্ঞান দৃষ্ভিতে 

প্রকাশিত হয়। তাহার! বুঝিলেন সমাজ শ্ুস্থ অবস্থায় নাই । সধার্ণ, ॥জনখোণী অজ্ঞান 

ও অসহায়। তাহারা নিজেদের মন্সলামজল বুৰিতে পারে না। .যাা, অহিতৰর 

তক হিভকন ব্লযু। বিব্চেন। কবে, যাহ হিতকর তাঁহ। নিদ্ধারণ 'কন্ধিতে পারে না। 

সুতরাং বে সময়ে ধর্মের গ্ানি হয়, সে সময়ে এই গ্লানি নিবারণ করিতে হইলে, প্রথমেই 

এমন একদল লোক চাই. বাহার! যথার্থরূপে বুঝিতে পারিবেন যে গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে |. 
ধাহারা প্রকৃত. সাধু নিজেদের কোনরূপ পাধিব স্বার্থ বাহার! চাহেন না, হৃদয় ধাঁহাদের 
নির্মল, সত্য নি্ধীরণ করিতে বাঁহাদের কখনও ভ্রান্তি হয় নাহার! যখন বুঝিবেন 
ধর্ের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ সমাজ না বুঝিয়া ধ্বংসের অভিমুখী হইয়াছে সেই 
সময়ে দেবজন্মের পুত্রেপ!ত হইবে। পুথিবী কারদিতে কাদিতে ব্লগার" নিকট গিয়াছিলেন, 

, অর্থাৎ তিনি সত্য সত্যই বাথিত হইয়াছিলেন। * ধর্মের গ্রনি বগার্থরূপে বুঝিয়া সাধু- 

পরক্কতি; সম্পন্ন একদল লোক যখন সত) সচ্যাই ব্যগিত হই রি মি নিশ্চয়ই ৪৪ 

হইবে এই গ্রানি নেবারিত হইবে। 

কলিষুগের ধর্মাগানির প্রতিকারু শর শ্রীচৈতন্থাভাগবত প্রতি গ্রন্তে বদিত হইরীছে। 



১৬ বারভূমি 

তাহা আলোচনা করিলে আমরা বেশ্ু ভাল করিয়া বুঝিতে পাঁরিৰ যে পৃথিবীর গোমুস্তি 

ধারণ করিয়। ব্রঙ্গার নিকটে যাওয়। ও নিজের ছুঃখ নিবারণ করার যে অর্থ বা তাশুপর্য্য 

পূর্ষে বল! হইল, তাহাই পুরাণের প্রকৃত অর্থ । কলিমুগে অর্থাৎ চারিশত বশুদর, পুর্বে, 

ষে সগয়ে আমাদের দেখ্শে ধর্মের গানি উপস্থিত হইল, সেই সময়ে অল্প কয়েকজন নিঃ্বার্থ 

লোক সমাজের অবস্থা দেখিনা ব্যথিত হইলেন। তাহাদের এই যে ব্যথা তাহার 

সহিগত নিজেদের স্বার্থের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। এই লোকগুলি ভক্ত। তাহার! 

ঈংসারিক স্বার্থের সহিতু একেবারে সম্বন্ধহীন। মানবের পারমাথিক হিতসাধন তাহাদের, 

একমাত্র লক্ষ্য ।€ তাহার! সমাজের দুরবস্থা দেখিয়! জগৎকে আশীর্বাদ করিতেছেন, আর 

একান্তমনে প্রার্থন৷ করিতেছেন, ভগবান কৃপা করুন। গাদ্বৈত আচার্য নামে বিখ্যাত এক 

ব্রাহ্মণ পঞ্চিত এই ভক্তগণের নেতা ছিলেন। তিনি দেখিলেন, ভক্তি-যৌগের অভাবই 
এই ধর্মরানির হেত । সকলের মধ্যে ভক্তিপথ প্রবন্তিত হইলে মানবের কল্যাণ হইবে। 
আদ্বিত|চার্্য বড়ই দয়ালু তিনি সদয় জয়ে সর্বদাই চিন্ত। করিতেছেন__কি প্রকারে জীবের 

উদ্ধার হইবে। তিনি বুঝিলেন এই সময়ে যদি ভগবানের অবতার হয়, তাহা হইলেই 

জীবের উদ্ধার সম্তব। সাধনার দ্বারা সকলই সম্ভব; তপস্থার প্রভাবে বীর 
জগতে আনিতে পারা যায় এবং তীহার দ্বারা জীবের উদ্ধারও করা যায়। - অছৈতা- 
চার্ধ্য তপস্থী প্রাঙ্গণ । জীবের কলাণের জন্য কঠোর তপস্যা “আরম্ভ করিলেন। স্বল্প 
করিয়! একা গ্রচিত্রে কৃষের পুজা করিতেছেন, তুলসীমঞ্জীরী ও গঙ্গাজল দিয়া আশান্বিত 
হৃদয়ে কৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে, তাহার দেহে এক মহাশক্তির আবির্ভাব তিনি স্বয়ং 

বুঝিলেন, অপরে€ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মহারা ব্রা ভাবাবিষট 

হইয়া গড়িতেন। এই অসস্থায় তিনি হুগ্কার করিতেন এবং সকলকেই ,বলিতেন, তোমর! 
অবসাদ ও নৈরাশ্য পরিত্যাগ কর। সুলময় আসিতেছে, অবিলম্বে ভগ গন আসিয়া উপস্থিত 
হইবেন এবং মানবের দুঃখ ও জমাজের ছুর্গতি দূরীভূত হইবে। অদ্বৈত্ের কথার ভক্তগণ 
উৎসাহিত ও একতাবদ্ধ হইতে লাগিলেন। তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল : 
ভগবান আসিতেছেন, অচিরেই জগতের ছুঃখ দূরীভূত হইবে । ইহাই দেবজন্মের বা 
প্রীচৈতগ্যমহাপ্রভূর আবির্ভাবের সুচন!। অদৈত প্রভুর হৃদয়েই তাহার প্রথম জন্ম । 
অধৈত্তের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে তন্ান্থ সীধনশীল তক্তগ্রণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া 



ধর্মের গ়ানি ও দেবজন্ম ১৭ 

ভাবরূপে তিনি পুষ্ট হইতে লাগিলেন। অদ্বৈতৈর তপস্যা ও বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের দ্বারা 
নির্্মল-চিন্ত.ভক্তগণের গোিগঠন দেবজন্মের প্রথম স্তর। 

শ্রীনাস পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ । তীহারা চারি ভাই। জহারা চারি জনেই এক 
মতাবলম্বী এবং অদ্বৈত প্রাভূর ভক্ত-গোষ্ঠির অন্তভূতি। তীহারা অপরাপর ভক্তের সহিত 

'অদ্বৈতাচার্য্ের সন্ভায় যাঁন এবং সেখান হইতে মথাকালে ব।ঢী ফিরিয়া আসেন। একদিন 

তাহাদের মনে হইল--অ'মরা চারি ভাই রাত্রিকাল আলস্তে বপন করি কেন? এইরূপ 

ভাবিয়া চারি ভাই একত্র হইয়| নিজেদের বাড়ীতে সারারাত্রি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্তবন 

আরম্ভ করিলেন । আমরা পূর্বে বলিয়াছি-_ধর্নের গ্রানি যখন উপস্থিত হয় তখন কয়েক 

জন লোকের সত্যরূপে বুঝ| চাই যে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়ছে। কেবল গ্লানি বুঝি- 
লেই হইবে না, এই গ্লানির গ্রাতিক।র কি তাহাও বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা! সাধারণ 

লোষুকর কর্ম নহে। প্রীনদৈতাচার্ধ্য ধর্মের গ্লানি বুঝিয়াছিলেন, আর বুঝিয়াছিলেন এই 
গ্লানির প্রতিকার কি। হরিনাম সংকীর্ভনই এই প্রতিকার । অবশ্য সকল যুগে এই গ্লানি 

একরূপ নহে, প্রতিকারও একরপ নহে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভূ তাহার যুগে যে গ্রানি 
দেখিয়াছিলেন হরিনাম-সংকীন্ডনের তাহার নিবারণ হইবে ইহা বুঝিয়াছিলেন। শ্রীবা 
পণ্ডিত ও তীহার ভ্রাতৃগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভূর উপদিষ্ট এই নাম-সংকীর্তন অনলন ভাবে নিজে- 
দের গুহে আরন্ত করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে রান্রিকালে উচ্চৈঃম্গরে হরিনাম 
ংকীর্তন যেমন আরম্ভ হইয়াছে অমনই চারিদিক হইতে ভাঁহার বিপক্ষতাচরণ আরম্ত হইল। 

যহার! পাষন্তী বা নিপক্ষদল তাহার! শ্রীবাসকে ভয় দেখাইতে লাগিল। নবদ্ীপের 
তক্তগণ তখনও ছূর্ববল, কাজেই তাহ!র! কাদিতে লাগিলেন। অদৈত প্রভু ইহা শুনিলেন, 

ভক্তগণকে ডাকিলেন ও ক্রোধে অগ্নিমুণ্তি হইয়া তপস্থী ত্রাণ বলিতে লাগিলেন, 

শুন শ্রীনিব'স! গঙ্গাদাস! শুক্লাঙ্গর । 

করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন গোচর ॥ 

সভা উদ্ধারিব কৃষঃ, আপন আ.সর | 

বুঝা ইব কৃষ্ণভক্তি তোমা] সভ| লৈয়] ॥ 

যবে নাহি পারো তবে £ই দেহ হৈতে। 

গ্রকাশিয়! চারি ভূজ, চক্র লইমু হাত | 

তে 
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প1ঘন্তী কাটিয়া করিসু স্বদ্ধ নাণ। 
তবে কৃষ্ণ প্রহর মোর, মুঞ্চি তার দাস॥ 

প্রীনদ্বৈত প্রভূ যখন ভক্তগণকে এই দকল কথা বলিতে লাগিলেন, তখন তিনি 

এতদুর বাহাজ্ঞানহীন হইয়া পড়িলেন যে সাহার পরিধানের বন্তাখানি খসিয়৷ পড়িয়াছে 

সে জ্ঞানও তাহার নাই। অদ্বৈত প্রভুর কথায় ভক্তগণ আশান্িত হইলেন এবং সকলেই 

কাতর গা।ণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কখন সেই শুভদিন আসিবে। সেই চিন্তায় 

স্স্তগণের এমন অবস্থ! হইল যে তীহার! সর্বদাই কীদিতে লাগিলেন; দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে 

লাগিলেন, আহ'র নিদ্রা দুর হইয়া গেল। ভক্তগণের আর কোনরূপ স্থখভোগ থাকিল না 

ভগবানের আগমন প্র গক্ষায় ভাহারা সর্ববত।গী হইলেন। তাহার পর নিত্যানন্দ প্রভু 
ও শ্রীচেতন্য মহা প্রভু আবিভূতি হইলেন। ভক্তগণের এবং জগ.তর দুঃখ দুর হইল । 

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধর্্ানি এবং সেই প্রানি নিবারণের জন্য দেবজন্ম' বা 

ভগবানের আবির্ভাব কথা বণিত হইয়াছে । এই সমুদয় প্রাচীন কথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
লীলার সাহাযে বুঝিতে হইবে । নতুবা আমরা এ সমুদয় কথার প্রকৃত তাণপর্য্য নির্ধ।রণ 
করিতে পাব না। ছাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবপ্রসঙ্গে পৃথিবীর গোমুর্তি ধারণ- 
পূর্ববক ব্রক্মার সভায় গমনের তাৎপর্য কি, তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্য করিয়াছি । 

যাহারা পুরাণ ব্যাখ্যার পদ্ধতি ন! জানিয়া, গল্পরূপে পুরাণ বুঝিয়! রাখিয়াছেন, তাহার এই 
বাখণ পড়িয়। বিশ্মিত হইতে পারেন। কিন্তু জীচৈতন্ত মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুর্বে 
কিরূপ আয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাল করিয়৷ পড়িলে দ্রেবজন্মের প্রশ্লী বুঝিতে 
পারিবেন। এ প্রণালীর দ্বার! ব্যাখ্যা করিলেই আমাদের ব্যাখ্যাই যে রক্ত ও সঙ্গত 
ব্যাথা! তাহাতে সন্দেহ থকিবে ন|। | 

দ্বাপরযুগে কি প্রকারে আবির্ভাব হইল, শ্রীমন্ত/গৰত হইতে সে সম্বন্ধে দু'একটি 
কথা বলা আবশ্যক। গ্ো-মু্তিধারিণী পৃথিবীর দুঃখের কথা শুনিয়! ব্রহ্মা, ত্রিলোচন, 
পৃথিবী ও অন্যান্য. দেবগণকে সঙ্গে লইয়। ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করিলেন। এই 
ক্ষীরোদ সাগরে শ্বেতদ্বীপ। তথায় ভগবান বিষুূপে বিরা্জমান। তিনিই ব্রক্গাণ্ডের 
পালক । শ্বেতদ্বীপ যাওয়া বড়ই কঠিন। ব্রক্ষা দেবগণকে লয়! ক্ষীরোদ সাগরের তীরে 
উপস্থিভ হইলেন। পান্সোত্বর খণ্ডে এবং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্দে নারায়মীয় উপাখ্যানে এই 
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ক্ষীরোদ সাগর ও শেতদবীপের কথা আছে। পরম গেো'লকাধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ভগবান ধীহা'র নাম 

বাস্থদেব, তিনি প্রথম বুহ। ভিনি শ্রীকৃষ্ণ। তীহার দ্বিতীয় বৃহ সন্কর্ষণ। এই 
সঙ্কর্ষণের যিনি অংশের অংশ তিনি কারণার্ণবশায়ী। তিনি মহতের অফ্টা তীহারও 
নাম সঙ্র্ষণ। তীহার চতুবুর্ণহের অনিরুদ্ধের অংশ গর্ভোদশাযী। অনন্তুকোটা ক্রঙ্গাণ্ড 
পরমাণুর ন্যায় কারণার্ণবশীয়ীর রোমবিবরে ধিরাঁজমান। তীহারও নীম অনিরুদ্ধ। 
তাহার অংশ ক্ষীরোদশায়ী বিষু। ইনিই ব্যষ্টির অন্তর্যামী সর্ববভৃতস্থ পুরুষ। বৈষ্ওব- 
তোষণী টাকায় ক্ষীরোদশায়ীর এইরূপ পরিচয় আছে। 

যাহ। হউক, ব্রন্মা ক্ীরোদ সাগরের তীরে গিয়া বৈদিক পুরুষুক্তের ছ্বারা পরগ 
পুরুষের উপাঁসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অল্লক্ষণ পরেই দেববাণী হইল। ব্রহ্মা সেই বাণী 

শুনিলেন ও দ্রেবতাগণকে জানাইলেন। পৃথিবীর সম্তাঁপ হইয়াছে, ইহা আদিপুরুষ স্বয়ং 
ভগন্দান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন, হে দেবগণ ! তোমরা যছ্ুবংশে জন্মগ্রহণ কর, 
বন্থদেবের গৃহে ভগবান্ আবিভূতি হইবেন। দেব স্ত্রীগণ৭ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করুক? 

বান্ুদেবের অংশ সহজ্রবদন অনন্তদেবও পুথিবীতে আবিভূতি হইবেন। যোগমায়াও 
আবিভূতা হইয়) দেবলীলার আয়ে।জন করিবেন । 

শ্বীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়েও পুর্ণ পুর্ণ যুগের লীলায় বাঁহারা লীলার 

সঙ্গী ছিলেন, তাহার! সকলে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবতারাও অংশে আবিভূত 

হইয়াছিলেন। এইরূপই হুইয়া থাকে । মানুষ কর্্মদোষে অনুর হইয়া যায়-_রাক্ষম ও পশু 

হইয় যায়। সেই সময়ে ধর্শের গ্লানি হইয়া থাকে। কোটা কোটা লেক ধর্মভ্রধট হইয়া 
মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশু বা অন্থরের সায় জীবন যাপন করিতেছে, কিন্কু সেই অবস্থাতেই তাহারা 

সন্তু । জীবনে কোনও উচ্চ আদর্শ নাই, কোনও মহ লক্ষ্য নাই, মানবতার গৌরব 
ও মহিম1 তাহার! একেবারেই ভুলিয়া গিরাছে। এই প্রক!রে পৃথিবীর অনেক জাতি ও 
সমাজ ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে এই প্রকারের ছুর্দশ। অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু 
ভারতবর্ষ ও তাছার সনাতন ধর্ম ধংশ হয় নাই। নে সময়ে এইরূপ ধর্্ের গ্রানি হইয়াছে, 
সেই সময়েই দেবজন্ম হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ দুর্দশার অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার 

সৌভাগ্যের নবসূর্য্যালোকে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্ত্বু যে সময় লক্ষ লক্ষ লোক ধর্দ্্রষ্ট 
ও অন্তানান্ধকারে নিমজ্জিত, সেই সময়ে কয়েকজন লোকের নিল্মল ছদয়ে চির আটলাক- 



২০ ৃ বীরভূমি 

রাজ্োর রশ্মিরেখ। নিপতিত হইয়াছে । সেই আলোকে জাগিয়। উঠিয়া তাহারা বীরের মত 

হুষ্কার করিয়াছেন এবং বিশ।ল সমাজের বিপক্ষে দাড়াইয়া সত্যের জন্য তপস্। করিয়াছেন । 

তাহারাই সর্বন প্রথমে বুঝিয়াছেন মানুষ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহা মঙ্গলের অবস্থা নহে। 

অজ্ঞান মানুষ মনে করিতেছে তাহারা বেশ স্থখে ও আরামে আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রব্তাৰে 

তাহার! মন্বযন্ত্ের গৌরব হইতে ভ্রঘট হইয়া! শোচনীয় ধ্বংশের পথে অন্ধভাবে ধাঁবিত 

হইতেছে । এই অজ্ঞানীদিগকে কে বুঝাইয়। দিবে যে তাহারা অজ্ঞান 2 একথা তাহা- 

দিগকে বলিলে তাহ।র! দলবদ্ধ ভাবে বিরূদ্ধতাচরণ করিবে । কিন্তু একথা বলাআবশ্ক। 

্বীরহ্ৃদয় সাধু পুরুষ যিনি তপস্তার দ্বারা ধর্মের গ্লানি ও তাহার প্রতিকার বুঝিয়াছেন, 

তিনি সাধারণ মানুষের মতামতের দিকে ঢাহেন না নির্ভীকভাঁবে সত্য কথা বলেন এবং 

সত্যের প্রতিষ্ঠ।র জন্য সর্ববত্যাগী হইয়া তপস্যা আরস্ত করেন। এই তপস্ঠার প্রভাবে 

দেবলোক আলোড়িত হয় এবং দেবতার অংশে নুতন রকমের মানুষ আসিয়া পৃথিনীতে 

জম্মাগহণ করেন। আজ যে কথ! কেহ শোনে না, শুনিলেও বোঝে ন।, সেই কথা শুনিবার 

ও বুঝিবার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাঁয়। দেব্জন্মের দ্বার জনসমাঁজে এই 

প্রকারেই সতোর বিজয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 

আমাদের বক্তব্য বিষয়ের প্রধান কথা এই যে, দেবজন্ম বা ভগবানের আবির্ভাব 

একটী আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার নিয়ম ও প্রণালী আছে। যদিও মুলে সমস্তই 

ভগবানের ইচ্ছা, কিন্তু তথাপি দেবতাকে আনিয়া ধণ্যের গ্ল।নি দূর করিতে হইলে মানবের 

তপস্ার প্রয়োজন । তপস্যার ভেক হইলে হইবে না, বিজ্ঞাপনের লয়ঢক্ক। বাঁজা ইয়া মূর্খ 

ও সরল-হুদয় মানুষকে ঠকাইলে হইবে না। দেবতাকে কেহ ঠকাইতে পারে না। 

সুতরাং মানুষের নিন্দা বা প্রশংসা, নবজ্ঞা বা সমাদর, ইহলোকের স্থবিধা বা অন্থবিধ। 

এসকলের প্রতি না চাহিয়া! কেবলমাত্র আত্মার অন্তর্ধামী পরম দেবতীকে স্মরণ পুর্ববক 
কঠোর তপস্তার প্রয়ো্গন। একজনও যদি এই তপস্যা করে, তাহা হইলে দেবজন্া 
অবশ্যস্তাবী। তপস্তার সঙ্গে সঙ্গে সত্যঙ্ভান প্রয়োজন । অবশ্য তপস্যার ছ্বার! জ্ঞান 

লিদ্ধহইবে। কিন্তু জ্ঞান চাই। অজ্ঞ/ন মানুষ নিজের হৃদয় জানে না। সে নিজের 
কাছে নিজেই বঞ্চিত। সে 'মনধিক।র চর্চ। হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্গম। স্ুতরং 

জ্ঞান চাই, হৃদয়ের নির্ম্মলতা চাই। এই জ্ঞানের দ্বারা ধর্মের গ্লানি বুঝিতে হইবে। 
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অতীতের খষেগণের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই গ্ল।নির প্রতিকার কি তাহা বুঝিতে হইচে 

এবং অকপটভাবে তপস্ত করিতে হইবে । একজনও যদি এই কার্য করে, তাহা হইলে 

গ্লেবজন্ম অবশ্যস্তাবী। * 

পৃথিবীতে দেবজন্ম হইবার পূর্ব্বে দেবলোকে ও নরলোকে জ্ঞাতসারে একটা 

আয়োজন হইয়া থাকে । সাধারণ লোকে অবশ্য এই আয়োজন বুঝিতে পারে না। 

মর্ত্যলোকে ধঁহারা সাধু ও তপন্থী, যাহারা বিশ্বকল্যা ণ-ত্রতে ব্রতী, তীহারাই তপন্ার ছারা 

মহাশক্তি অবতারিত করেন। ইহারই নাম দেবজন্ম। মানবের তপস্থা ও মানবীয় 

শক্তির সহিত দেবশক্তির মিলনের দ্বারা ইহা হইয়া থকে । ইহ! একটা আকস্মিক ব্যাপার! 

নহে। গ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পুর্বে আমরা এই আয়োজানের সুস্প্ট পরিচয় 

পাই। বাল্সিকি-রামা়ণের আদিকাঁ্ড পঞ্চদশ সর্গে রাবণ বধের জন্য স্থুরগণের 

পরামর্শ বণিত হইয়াছে । দেবতারা একত্র হইয়া স্থগ্িকর্ত! বিধাতাকে বলিলেন, হে প্রে। 

লঙ্কার রাজা রাবণকে বর দিয়াছেন । আপনার বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে। 

তাহার অত্যাচারে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তাহার এত অহঙ্কার যে সে ইন্দ্রকেও পরাস্ত 

করিতে চায়। যক্ষ, গন্ধবর্, মহধি, ব্রণ, অসুর প্রভৃতি সকলেই তাহার দ্বারা পীড়িত 

দেবতাদ্দিগের কথ! শুনিয়া ব্রল্গা বজি লেন,__তোমর। চিন্তা করিও না; আমি সেই ছূর্বৃপ্তের 

বিনাশের ঝবস্থা করিয়াছি। রাবণ যখন আমার নিকট বর প্রার্থনা করে তখন সে বলিয়!- 

ছিল, দেবতা, গন্ধর্বব, যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে ধেন আমার পরাজয় বা মৃত্যু না হয়। তাহার 

তপস্তার দ্বারা বাধা হইয়! আমি সেইরূপ বর দিয়াছিল।ম। রাক্ষস রাবণ অডিশয় অহঙ্ক।রী। 

সে মানবকে নিতান্ত হুর্ণবল বিবেচনা করিয়া অবগভ্ধ করে। এই কারণে ঝর লইবার সময় 

গান্ুষের নাম করে নাই । এই ম নুষের হস্তেই যাহাতে তাহ।র মৃতুুও হয় আমি তাভার ব্যবস্থা 

করিয়াছি । দেবতা ও-মহধিগণ প্রজাপতি এঙ্গার মুখে এই কথা শুনিয়! অতান্ত আনন্দিত 

হইলেন। ঠিক এই সমযে ভগবান কমলাপতি থগেন্দ্রবাহনে আরে|হণ করিঞ সেই সভায় 
উপস্থিত হইলেন । তাহার অঙছ্যতি অপরপ । হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা, পরিধান পীতবসন। 
দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । তাহার। বলিলেন, আপনাকে মানুষ মুত্তি ধারণ 

করিতে হইবে। অংশ ক্রমে চারিভাগে বিভক্ত হইব অযোধ্যার অধিপতি দশরথের পুত্র 
স্বীকার করিতে হবে । নিশাচর রাবণ ক্রঙ্মার বরে ভতিশয় উদ্ধত হইর'ছে। আপনি 
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দেবচক্রে সেই রাঁবণকে ব্বংশ করিবার জন্য সংপারে মনুষ্য মুক্ডিতে অবতীর্ণ হউন। 
তগব,ন দেবগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভ্াহাদিগকে অভয় দান করিলেন। 

ভগবানের সম্মতি-ল।ভ করিয়াই দেবগণ নিরন্ত হইলেন ন1। ব্রঙ্গা তখন দেব- 

গণকে বলিলেন,__ভগব।ন বিকুঃ যখন মানুধ হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন তখন 
তোমাদের নিশ্চেন্ট হইয়া বপিয়। থাকিলে চলিবে না । তোমরা মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপা 
সহায় সকল স্মরন কর। তোমরা গন্ধবর্বা, মক্ষী, অপ্দরা, বিদ্াধরী, পন্নগী ও বানরিগণের 

গর্ভে বানর সকল স্গ্রি করিতে থাক। আমি পুর্ববকলে জান্ুবানকে স্থঠি করিয়াছি। 
*ত্রঙ্গার আদেশ অনুসারে দেবগণ বানররূপধারী পুত্র সকল স্থষ্টি করিতে লাগিলেন। 

ইন্দ্র হক্টতে ঝলি, পুধা হইতে শত্রীব, বুহস্পতি হইতে বুদ্ধমান তার, কুবের হইতে 
গন্ধমাদন, বিশ্বকর্মা! হইতে নল এবং অগ্নি হইতে নীলের জন্ম হয়। অশ্বিনীকুমারদ্বয় 

হইতে মহীন্দ ও দ্বিবিদ, বরুণ হইতে স্তুষেণ, পজ্জন্ত হইতে শরভ এবং বায়ু হইতে,হনু- 
মানের উত্পন্তি হয়। মানবরূপে ভগবানকে মন্যলোকে আনয়ন করিয়া ধর্মের গ্রানি 

নিবারণ করিবার জন্য, ব্রঙ্গার নেতৃক্বাধীনে এই প্রকারে আয়োজন আরম্ত হইল । 

কিন্তু বাগাকির রামায়ণ প1ঠ করিলে মনে হয়, দেবলোকে আায়ে।জন আন্ত হইব 

পু(পর্ব মন্টালোকে মহামণ| মহধিগণের মধো এই আয়োজন আর্ত হইয়ছল। দেবগণের 
সভাতে মহধিগণও ছিলেন। ইহা রামায়ণে কথিত হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন 
করিলে পর আমরা রামায়ণের অরণ্যকাঞ্ডে মহধিগণের সাক্ষাৎক।র লাভ করি। অতি 

প্রাচীন মহধিগণ পুর্ণ হইতেই পুলস্তবংশীয় রাঞ্ষদগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া রাক্ষসগণকে 
খিনাশ করিবার করিবার জন্য তপন্ঠা করিতেছি,লন। উঁ!হাদেরই তপস্যার দ্বারা দেবগণ 

উদ্বেধিত হইযাছিলেন। এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। শ্রীরামচন্্র দগুকারণ্যে €বেশ 

করিলে পর তত্রস্থ নহধিগণ পরম সমাদরে তাহাকে অভ্ার্থনা করিলেন । মহবিরা যেন 

বছুদিন হইতে আরামচন্দ্রের আগমনের অপেক্ষা করিঙেছিলেন এবং ভরসা করিতে- 

ছিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়! দুর্বস্ত ও ধর্পুদ্বেষী রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবেন। এই 

কারণে তাহার! শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন, আপনি রাজা, দেবরাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ হইয়া 
রাজা ইহলোকে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। এই কারণেই তিনি সকলের পুজনীয়। 
আমরাণ্তপন্যা করি । আমাদের দণ্ড নাই। ক্রুদ্ধ হওয়! আমাদের ধন্ম-বিরুদ্ধ | অতএব 
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আমরা আপনর রক্ষণীয়। বিরাধ রাক্ষদকে বধ করিয়া ভ্রীরামচন্দ্র অতি প্রাচীন শরভঙ্গ 
১ থধির আশ্রমে গমন করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকে সঙ্গে লইয়া! ন্বর্গ হইতে 

'মর্ত্যে আসিয়া শরভঙ্গ খধির সহিত গোপনে কথোপকথন করিতেছিলৈন। ইন্দ্রের সহিত 

শরভঙ্গখষির কি কথ। হইতেছিল, তাহা! তখন জানিতে পার! গেল না। কিন্তু সুর্পনখার 

নাশাচ্ছেদ উপলক্ষে খর, দুষণ, ব্রিশিরা ও তাহাদের চৌদ্দহাজার রাক্ষসৈ্ত নিহত হইলে 
পর মহদিরা শ্ীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ইন্দ্র শরভঙ্গ খধিকে জানাইতে আসিয়াছিলেন যে 
আর তয় নাই, শ্রীরামচন্ত্র আসিতেছেন, রাক্ষদগণ অটিরেই বিন হুইবে। শরতঙ্গ খধি , 
অতি কঠোর তপস্যা! করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রকে মর্ভালোকে আনয়ন করিয়া রাক্ষস- 
গণের বিনাশ সাধনপুবিক সনাতন ধর্মকে জয়যুক্ত করাই ঘেন তীভার «এই কঠোর 

তপশ্ঞার উদ্দেশ্য ছিল। সেইজনা শরভঙ্গঝধি তাহার তপস্য।র ফল শ্রীরামচন্দ্রকে 
দিতে* টাহিলেন। শ্রীরামচন্্র অবশ্য এই দান গ্রহণ করিলেন ন|। তিনি 
বিনীতভাবে খধিকে বলিলেন, আমি নিজের তপস্যার দ্বার! এ সমুদয় লোক অর্জন 
করিব। শ্রীগসচন্দ্রকে দেখিয়া শরভঙ্গ বুঝিলেন, তিনি ও অন্যান্য প্রাচীন খধিগণ যে 
উদ্দেশ্যে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া! এই রাক্ষস-উপপ্র“ত ভীষণ বন প্রদেশে কঠোর তপন্তা করিতে 
ছিলেন, সে উদেশ্য এইবার সফল হইবে । সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আ্ীর়ামচন্দরের 

আগমন । শ্রীরামচন্দ্রকে সম্মুখে দাড় করাইয়া বৃদ্ধ তপন্থী শরভঙ্গ আনন্দিতচিত্তে অনল- 
কুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ভাহার তপস্যা সিদ্ধ হইল। তিনি প্রসন্গ-হৃদয়ে জীর্ণ দেহ ত্যাগ 
করিলেন। 

শরভঞ্গ খধি এই প্রক।রে স্বেচ্ছায় ব্রঞ্ধলোকে গমন করিলে দণগুকবনবাসী মুনিগণ 
স্রীরামচন্দ্রের নিকটে আদিয়া মিলিত হইলেন। অসংখ্য মুনি, সকলেই কঠোর তপস্থী, 
ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পথ অবলম্বন করিয়! একই উদ্দেশ মাধনের জন্বা তাহ।র! দীর্ঘকাল তপস্থ। 
করিতেছেন । রামায়ণে এই সমুদয় তাঁপসগণের নাম ও সাধন প্রণালী পাওয়া যায়। 

বৈখানস, ঝালখিল্য, সংগ্রপ, মরীচি, অশ্কুট্, বন্ুপত্রাহারী তাপস, দস্তোলুখলী, উদ্মাজক, 

গাত্রশষা, অশয্য, অনবক।শিক, জলাহারী, বায়ভোগী, আঁকাশনিলয়, স্থ্িলশায়ী, উদ্ধবাু, 

দান্ত, নিয়ত আরদরবস্্রপরিধায়ী, সঙ্গপা, পঞ্চতপানুষ্ঠায়ী-_-এই সমুদয় খধিগণ শ্রীরামচন্দের 
নিকট আঁপিয়। বলিলেন,-মাপনি আমাদের রক্ষক, জল্লী ও গঙ্গা নদীর তীরবাসী'এনং 



২৪৭: বীরডূমি 

চিরকুট নিবঝ।লী বনসংখ)ক মুনিগণ রাক্ষসদিগের দ্বার! পীড়িত হইতেছেন। তপস্বীদিগের 

এই দুঃখ আমরা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

রামচন্দ্র তাহ!দের প্রার্থনায় লপ্ম ত হইলেন । 

তাহার পর প্রীরামচন্দ্র সৃতীক্ষ নামক 'জীর একগরন প্রচীন মহধির আশ্রমে গমন 
করিলেন । ইনিও শরভঙ্গের নায় ভ্রীব।মঢন্দ্রের অপেক্ষায় কঠোর তপন্তা। করিতেছিলেন। 
তিনি শরামচন্দ্রকে বলিলেন, হে বার! আ.ম ভোমার অপেক্ষায় এতদিন দেহতগ করি 

নাই। ন্থতীক্ষমুনির নিকট বিদায় হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অগন্তাধধির জাঙ্খমে গমন করিলেন । 
যে সমুদয় প্রাচীন খমি রাফফসপীড়িত পৃথিবীর ধর্গ্লানি নিবারণের জন্য তপস্যা করিতে- 

ছিলেন তাহাদিগেব মধ্যে অগন্তযই প্রধান বলিয়া মনে হয়। ইনল্পল ও বাতাপী নামক ছুই- 

জন পরম মায়াবী রাক্ষমকে আগস্ত্য বধ করিয়াছিলেন । বিশ্বযপর্বব্ত অগস্ত্যের আদেশে 

মন্তক নত করিয়া রহিয়াছেন | খধিসমাজে অগন্ত্ের প্ুতিপত্তি অত্ন্ত অধিক। 

প্রীরামচন্দ্র অগস্ভের আশ্রমে গমন করিলে অগস্ত্য অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি 

প্ীরামচন্দ্রকে বলিলেন, ছে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ভোমারই জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিল।ম। দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে এই দিব্য ও মহত বৈষ্ব ধনু প্রদান 
করিয়াছেন। এই ধনু বিশ্বকন্্া কর্তক নিল্মিত। ইহা স্বর্ণ ও বজমণি দ্বারা 
বিভষিত। তুমি এই ধনু এরহণ কর। এই তৃণীর ব্রঙ্গ! আমাকে দিয়াছেন। ইসা 
সুষোর না।য় উজ্জল, হহ। অগ্নিপদূশ নিশিত শর সমূহে পরিপূর্ণ। আর এই র্ণময় 

কোষনদ্ধ স্ুবর্ণালম্বত অসি, ইহা ও আমাকে ত্রন্মা দন করিয়াছেন । তুমি এই ধনু, শর, 

খডগ ও তৃণীর গ্রহণ কর। 

রামায়ণের এই সমুদয় বর্ণন। হইতে বুঝিহে পারা যাইতেছে, প্রাচীন মহধিগণ বহুদিন 
হইতে রাস বিনাশ করিয়া, ধশ্যের প্রানি নিবারণ করিবার জন্য, তপস্যা! করিতেছিলেন। 
তাহাদের তপশ্সার ছারা ন্ বু খ'ণ এবং দেবগণ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন । মহধি বিশামিত্র 
যজ্ঞ রক্মার জন্য যখন ভ্রীরামলল্গাণকে লইয়া যান, তখন হিনি শ্রীর|মচন্দ্রকে বলা ও আতি- 
বলা নামক মন্ত্র প্রদ!ন করেন। এই মন্ত্রিবার সময় বিশ্বামিত্র শ্রীর।মচন্দ্রকে বলিলেন,__ 
এই মন্ত্রের প্রভাবে তোমার শ্রান্তি-বাধ, জবর বা বৈরূপা হইবে না। তুমি ঘুমাইয়াই থাক 
তার অন্যমনস্ক হইয়াই থাক, রাক্ষসের! তোমার পরাভূত করিতে পারিবে না। এই বিষ্তা 
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পাঠ করিলে তোদার ক্ষুৎপিপাসা দূর হুইবে। এই.ছুইটী মন্ত্র ব্যতীত বিশ্বামিত্র 
স্রীরামচন্দ্রকে নানারূপ অন্ত্র দণ্ড চক্রাদি প্রদান করেন। বিশ্বামিত্র রাক্ষমদিগকে 
'বধ করিবার জগ্ত তপস্তার দ্বারা এই সমুদয় দ্রিব্য অস্ত্র পা করিয়াছিলেন 
তিনি. রামচন্দ্রকে এই অস্ত্রসমূহ দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রামায়ণে এই কান্ত 

সমুহের নাম আছে। ধর্্চক্র, কালচক্র, বিষুত্র, ইন্দ্রচক্র, বড়, শিবের শৃল, 
ঈষী কান্ত, ব্রহ্মান্ত্, মোদকী ও শিখরী নানী গদা, ধর্্মপাশ, কালপাশ, বারুণপাশ, শুদ্ক ও গার্ড 

নামৰ দুইটী অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণান্ত্র. আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, হয়শির, ক্রোধ, শক্তিতবয়, 

কঙ্কাল, মুষল, কাপাল, কিস্কিণী-_-এই সমুদয় অস্ত্র শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট জাভ করিয়া 

ছিলেন। তাহার পর, কামরূপী আরও অনেক অন্ত্র বিশ্বামিত্র ভ্রীরামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। 

এই সমুদয় হইতে আমরা বুঝিতে পারি--যাহারা লস ও অকর্ম্মণ্য, উৎসাহহীন ও 
মিথ/াচ্গারী, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বা তাহাদিগের কালনিক কোনরূপ ছুর্দশা 

মোচন করিবার জন্য দেবজনম্ম ব! ভগবানের আবির্ভাব হয় না। তপন্থী মানব, যখন সত্য 

ও ধন্মের জন্যে সর্ববত্যাগী হইয়া সত্য সত্য তপশ্থা। করেন, তখনই তাহাদের তপশ্যার 

প্রভাবে দেবলোক আলোড়িত হয় এবং মন্ত্যলোকে এশীশক্তির প্রাকট্য হইয়া 

থাকে । তপস্যাই সকলের মূল । যাহারা তপম্যাহীন, তাহার্দিগের জগতে বাঁচিয়া থাকিবার 

কোনই অধিকার নাই। অবশ্য সকল লোকে তপস্থ। করিতে পারে ন! ; কিন্ত্ু কোনও সমাজে 

ধাহারা প্রধান, তীহ্হারা সকলের কল্যাণের জন্য যদি, তপস্থ। না করেন, তাহা হইলে সেই 

সমাজের বাঁচিয়া! থাকিবারই আশা নাই। 

শ্রীমন্তাগবতের অষ্টমস্ন্ধে বামনদেবের আবির্ভাবের কথা আছে। বলি, দৈত্য বা 
অন্থুর। শুক্রাচাধ্য তাহার গুরু। এই বলি, গুরু কর্তৃক বহব্চ ব্রাহ্মণের প্রপিদ্ধ 
মহাভিষেক ত্বার বথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া বিশ্বজিত বঙ্ঞ করেন। এই যজ্ঞের 

ফলে, তিনি দেবগণকে -্থর্গচ্যুত করিয়া ব্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। দেবগণের দুঃখের 
সীমা নাই। তাহার! বিচ্ছিন্নভাবে মলিনবেশে মর্ত্যলোকে থুরিয়া বেড়াইতেছেন। দেব- 
মতা অদ্দিতিপুত্রগণের হৃঃখে ব্যথিতা হইয়', তাহার পতি কশ্যপের উপদেশানুসারে পয়োব্রত 

নামক একটি ব্রত পালন করিয়া তপম্য! আরম্ত করিলেন। এই ব্রতে সম্তষ্ট হইয়া ভগবান্ 
অদ্দিতির পুত্রূপে আগমন করিলেন, এবং বলির বজ্জে গমন করিয়া তাহার 

৪ 
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নিকট ভ্রিলোৌকের রাজ্য ভিক্ষা করিয়া লইলেন। বৃুত্রাস্থরের বধ উপলক্ষে ইন্জের 
কঠোর তপন্য! ভ্রীমন্তাগবত বর্ণনা করিয়াছেন। ন্ৃতরাং মানবকে, বা সমাজে যাহারা প্রধান 
তাহাদিগকে কঠে।র গপস্থা! করিতে হইবে। তপস্যার ফলে দেবজন্ম হইয়! থাকে। 

উপসংহারে একটি কথ! বলা আবশ্যক । ধর্মের গ্লানি বলিতে ভারতবর্ষ চিরদিন 
কি বুঝিয্াছেন, তাহা আমর! অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। বর্তমান সময়ে আমাদের 
খাওয়া! পরার বড়ই কষ্ট হইয়াছে, ব্যাধিরও সীম! নাঁই। উদরাম্নের জন্য মানুষ বাধ্য 
হইল! সর্বদাই অতি উত্কট রকমের পাঁপাচরণ করিতেছে। এখন যদি আমাদের এই 
অল্পসমশ্যার মীমাংস! হয়, তাহা! হইলেই কি আমরা সন্তু হইব? তাহ! হইলেই কবি 

অ।মাদের ধর্মগ্রানি দূরীভূত হইবে? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় দেশে 

কোনও রূপ অন্নকন্ট ছিল না। ইহলোকের ভোগ সুখ প্রচুর পরিমাণে সকলের 
করায়ত্ত ছিল। কিন্তু অন্নবন্ত্ের প্রাচুর্য সত্তেও তখন ধর্শগ্লানি হইয়াছিল। শ্রীমন্ত্'গবতে 

হিরণ কশিপুর শাসনকালে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা বধিত হইয়াছে। 
সেই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অন্নবস্ত্রের ও ভোগবিলাসের প্রাচ্র্ধ্য 

ছিল। রাবণের রাজ্য ব্বর্ণলঙ্কার এহিক গৌরব ও সমৃদ্ধি রামায়ণে বণিত হইয়!ছে। 
অতএব ধন্মের গ্লানি কি, তাহ! উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। যাহারা ভোগাসক্ত, বিলাসী 
ও এহিক স্থুখকমী, আত্মার আলোকে যাহারা জীবনের উন্নততর মহিমা বুঝিতে পারে 

নাই, যাহারা সংযম ও নিবৃত্তিমার্গের পথিক নহে, তাহারা ধর্মের গ্লানি বুঝিতে পারে না। 

পেটের দায়ে অনেকে সাধু সাজে, অর্থাৎ সাধুর সাঁজ পরিয়া৷ অনায়াসে বা অল্লায়াসে উদরান্ন 

ংখ্রহ করে। কিন্তু তাহারা সাধু নছে। পৃথিবীতে মান সম্ত্রম পাইবার জন্য অনেকে 
ধাপ্মিকতার ছদ্মবেশে গ্রহণ করে এবং সরলচিত্ত নরনারীকে বড় বড় কথার চোটে 

ভুলাইয়। নিজেদের স্বার্থ সাধন করে। ইহারাও সাধু নহে। এই প্রকারের ছল বড়ই 
বিপদজনক । সুতরাং সত্য সত্য ধাণ্মিক হইয়া আত্মশক্তির ভূমিতে বসিয়। তপস্যা! করিতে 
হইবে। ধর্দাগ্নি কোথায়, ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার প্রতিকার কি, অত তের 
অভিহ্ঞতা ছার! সাধনবলে তাহাই নির্ণয় করিতে হইবে । তাড়াতাড়ি কিছু হইবার নহে। 
ধৈরধ্য ও তগস্থা উভয়েরই প্রয়োজন। 



সাহিত্য-সাধনার আদর্শ . 

বীরভূম জেলার সাহিতা-সেবকগণকে একত্র সম্মিলিত হইবার এই আুযোগের ষাহারা ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, আমর! তাহাদিগকে আন্তন্বিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । আশা করি ও 

প্রার্থনা করি, আমাদের এই মিলন যেন একটি বাহা ও সাময়িক ব্যাপারে নিঃশেধিত নায় এবং এই 

বধিক সম্মেলনী যেন একটি হুজগ্ মাত্রে পর্যবসিত না হয়। অংমর। যেন পরস্পর পরস্পরকে 
সত্যরূপে চিনিতে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে একটি ভাব-গত যোৌগস্থত্র গড়িয়। তুলিতে চেষ্টান্বিত হই। 

মাষ মানুষের সহিত মিলিবে ও মিত্রত। করিবে__ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । এই নিম্নমের উপলক্ষ্য 

নান।রপ। একবর্ণের লোক, একব্যবসায়ের লোক, এক প্রকারের সামাজিক বা রাজনীতিক স্বার্থ 

সম্পন্ন লোঁক-_নিজেদের মধ্ো, গ্রীতির জনুশীলন জন, বা সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার জন্ত একত্র হইয়া 

থ'কে। এই সব সম্মেলনে, প্রীতির মনুশীলন অপেক্ষা, সমবেতভাবে স্বার্থরক্ষার চেষ্টা অধকতর 

প্রবল। কিন্ত আমদের এই যে মিলন, ইহার উপলক্ষ্য, সাহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমর! 

এখানে, বাহার! একত্র হইয়াছি, সকলেই বাঙ্গলা-সাহিত্যের অনুশীলন করিতে ভ'লবাসি। অনেকেই 
কিছু কিছু লেখেন, বা লিখিয়াছেন, বা লিখিতে চেষ্টা, কারতেছেন-আর সকলেই ইচ্ছ৷ করি, 
বাঙ্গলাভ!ষার যে উন্নতিমুখী গতি, সেই গতির সহিত সংস্থষ্ট রাহিয়া, নিজের ও স্বদেশের কল্যাণ 

সাধন কয়ি। 

ইহাই আমাদের সকলের সাঁধাঁঃণ ভাব। এই সাধারণ ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া, আমরা 

সকলেই মিলত হইয়াছি। মিলনের যত প্রকার উপলক্ষ্য হইতে পারে, এই উপলক্ষাটি সর্বাপেক্ষা 
উদার ও সার্বিক । আমর] যদি ধর্মের নামে একত্র হইতাম, তাঁচা হইলে আমাদের মধ্যে নানারূপ সঙ্কোঁচ 

থাকিত--অর্থাৎ, আমাদের সভা, হিন্দুদভ!হইলে, মুসলম[নকে ভ্রাতার সায় বুকে টানিয়! লইতে পারিতাম 

ন1- বৈষুব-নভ1 হইলে, শাক্তকে তেমন করিয়া আপনার করিবার স্থযোগ পাইতাম না আবার 

্রাহ্মণ-সভ]1 হইলে কায়স্থকে এবং কাযস্থ-সভ! হইলে ব্রাহ্মণকে, হয়ত আপনার করিতে পাঁরিতাম না। 
কিন্ত সাহিতা-ক্ষেত্রে, এ সব বালাই নাই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে দলাদলি অ'ছে, কারণ উহা! পার্থিব গুল 
হব্থের সহিত জড়িত। কিন্তু সাহিত্যের ভূমি মহামিলনের ভূমি। আবার, এই সাহিতোর মিলন- 
মন্দিরে, ধর্শশাস্ত্রবিৎ, সমাজতববিৎ, রাঞ্জনীতিবিৎ। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজ।--সকলেরই অধকার 
আছে। সুতরাং আমাদের এই মিলন স্থায়িত্ব লাভ করুক--ভগবানের কৃপায় ইহা সফল হউক, 



₹৮ বারা 
আমর] গ্রতোকে ই, সাহিত্যের চিলনতৃমির এই অতুলনীয় গৌঃৰ উপলব্ধি করিয়া, দেশের আপামর 
সাধারণকে ইহ। বুধাইতে সমর্থ হই_-ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা । 

একটি খরক্রোতা,*বিপুলকায়া, আবর্ত ও কল্লোলময়ী নদী, প্রচ্বেগে তরঙ্গ তুলিয়া যেমন 

সমুদ্রের দিকে ছুটিয়। যায়, মানবজাতির মানস-নদীও সেইরূপ, কালের বুকে বহিয়৷ যাইতেছে-_ ইহাই 

বিশ্ব-মানবের সাহিত্য-সাধনা। কবে কোথায় এই নদীর জন্ম, তাহা নির্দেশ করা কঠিন _তবে, নির্দেশ 

করার চেষ্টায় আনন আছে, লাভও আছে। কোথায় বা এই নদীর পরিণতি, কোন্ মহাসিদ্কুর বুকে 
বিশ্রাম লাভ কত্রিবার জন্য এই নদী ছুটিয়া চ'লয়াছে, তাহাই বা কে বলিবে? কিন্তু সেই মহা-সিন্ধুর 
কল্পনার আনন আছে, লাভও আছে। ইহাই মানব জাতির সাহিত্য-সাধন|। 

নদীর সহিত ইহার সৌসাপৃণ্ত আছে। মাণবের মানস-ক্ষেত্র উর্বর হয়__স্তপ্র-হৃদয় শীতল হয়, 

মামবাত্বার পিপাঁল! নিবারিত হয়। সাহিত্যের গতি, নদীরই গতির মত। নানাদেশ-_ নানাভাষা-_ 
নান।সাহিতা। কিন্তু বাহিরের ভেদ থাকিলে ও, ভিতরে মহামিলন। এখনকার দিনে, বিশ্ব-সাহিত্যের 

স্থিত পরিচিত না হইলে, প্রকৃত সাহিত্যিক হওয়। যায় না, গভীররূপে সাহিতোর আশম্বাদনও করা 

ধায় ন।। বিশ্ব-স।হিত্যের মধ্যে, আমাদের ভারতীয় সাহিত্য-_তাহার ভিতর বঙ্গসাহিত্য। 

বিগত দেড়শ বৎসর মধ্যে, এই বঙ্গ-সাহিতা এক অভিনব পুষ্টি, গভীরতা ও গতিণীলতা লাভ 
করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যও প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির উন্নতিমুখী সাধনা, 

বাঙ্গালী জাতির আশা, আকাঙ্ষা ও কল্পনা--এই সাহিত্যে মূত্তিলাভ করিয়াছে । আমর! বাঙ্গালী-_ 

শরীরের ঘ।রা, বাঙ্গাল দেশে জন্মিয়। বাগালী হুইয়াছি। কিন্তু মনের দ্বারা, হৃদয়ের দ্ব।র| বাঙ্গালী 

হইতে হইলে, সাহিতোর অনুশীশল কর! আবশ্তক। কারণ, আমাদের দেশের মানপ-জীবন, এই 

সাছিতোর ম'ধ'ই বিদ্বিত ও স্পন্দিত। দেশীয় সাহিত্যের আংলাচনার ইহাই হেতু । 
আমরা প্রতোকে যেমন, এই সাহছিত্য-সাধনায় যে'গদান করিয়া, ইহার সহিত মিঞ্য়া, দিনের পর 

দিন অগ্রসর হইব, তেমনি নিজের সন্থীর্ণ কর্মক্ষেত্রে, সাহিত্য প্রচ!রক হইয়া, আমাদের চাগিদিকে 
ধাহারা রহিয়'ছেন, তাহাদিগকে উদ্ধদ্ধ করিয়া, এই প্রবাহের পহিত অগ্রসর হইতে সাহাঁধা করিব। 
সাহিতোর জন্ত এইটুকু করিতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বাধা । 

স[হিতা-স্থঙি অবশ্ত সকলের সাধ্য/য়ত্ব নহে এবং গ্রস্থ রচন1 করিয়া তাড়াতাড়ি তাহা জন-সমাজে 
গ্রচার কর! তাল কাযও নছে। অনধিকারচর্চা, সকল ক্ষেত্রেই পাপ। আত্মজন, প্রক্কৃত জ্ঞ'নের 
ভিত্তি। আমি কতটুকু জানি, যাহা জানি বা জানি বলিয়। মনে করি, তাহার কতটুকুই.বা আমার 
নিজের, আর কতটুকুই বা ধারকর। পোষাকী জিনিষ, তাহা নির্ধারণ করা আবন্তক । ইহাই অস্তদৃষ্টি। 
গাহিত্য-ক্ষেত্রে এই অস্থি নিতান্ত আবশ্বীক। আমাদের শিখিবার বিষয় যতখানি, লিখিবার বা 
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বলিবার বিষয় ততখানি নাই। এই সুলভ ছাপাখানার দিনে, এই লিখিবার বা বই ছাপাইবার 
গ্রলোভনের একট বিকট উন্মাদনা, চারিদিকেই পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা এরকৃত স্বাস্থ্যের 

পরিচায়ক নহে।. * ্ 

আমরা, বীরভূমের এই মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক একত্র হইয়া, স্থানে স্থানে পাঠাগার ও বিতর্ক-সভ। 
'্গ্রতিঠিত বরিয়া, যদি জেলার মধ্যে সাহিত্য-চর্চ| প্রবর্তিত করিতে পারি, তাহ! হইলেই, আমাদের 

এই মিলন মফল হইবে | আর যদি, সাহিত্যের যাহা স্বমহৎ আদর্শ, তাহার সছিত মকলেন যাহাতে 

পরিচয় হয়, তাহার কোনরূপ ব্যবস্থা! করিতে পারি, তাহ! হইলে বর্তমান সমগ্নে লাছিত্যে যে ব্যাধি 

দেখা দিয়াছে, সেই ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা হইতে পারে। এ পর্যন্ত বাঙ্গলা-দেশে, কোন জেলাই” 
এই আবশ্বকীয় কার্ে। হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। আসন্ন, আমরা চিত্ত! করিয়া দেখি, ই সম্ভব 

কি না। 

বার বদর পূর্বে বীরভূমে যখন সাহিতা-পরিষং প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র বাঁজলা দেশের নিকট 
এক্কাটি তস্তাব কর] হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে মফ:স্বলে সাহিতযালোচনার স্বাধীন কেন্ত্র গ্রতিষ্ঠা 
করাই__এই গ্রস্তাব। এ কথা বেশ জোরের সহিত বলিতে পারা যায় যে, বীরতৃ্ হইতে এই প্রস্তাব, 
দেশকে একদিন গ্রহণ করিতেই হইবে । গত বার বংসরে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 

কলিকাতার স্ায় বৃহৎ সহরে, আমাদের জীবন ও সাধনা কেন্দ্রীভূত হওয়া হিতকর নহে--বরং বিশেষ- 

রূপে অহিতকর। ইহা! সম্ভবতঃ আপনার! চিন্ত। করিয়: বুঝিয়াছেন। পেটেপ্ট ওষধ যেমন বিজ্ঞাপনের 

দ্বারা দেশের মধ্যে কাটতি হয়, কলিকাতা হইতে সেইরূপ অনেক গ্রিনিষ, বিজ্ঞ/পনের দ্বারা চলিয়া 
যায়। খবরের কাগজ এই বিজ্ঞাপনের বাহন। খবরের কাগজে কোন্টি বিজ্ঞাপন আর রী 

সম্পাদকীয় মন্তব্য, তাহা বুঝিয়! উঠা যায় ন1। 

মানুষ মানুষকে ঠকাইবার জন্ত নানারূপ উপায় উদ্ততবন করিয়াছে। এই উপার় গুলি প্রধানত! 

বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী করা হইয়াছে। বিদেগা মাল, কলিক।তার গ্তায় সহর 

হইতেই গ্রামে আসিয়া থাকে । কলিকাতা হইতে সাহিত্য, ষদি গ্রামের দিকে আসে, তাহা হইলে 

& মালের দাহত, আমাদের বিবিধরূপ বিড়ম্বনা ও আসিবে- একথা দেশের সকলেই বোঝেন। ফিন্তু 

এই কথ অনুসারে ক।ব হর না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে মফঃস্বলে সকল বিভাগে, কতক- 

গুণ দালালশ্রেণীর লোক আছে। কলিকাতার বাবসারিগণকে সাহছাধা করিয়া; অনাদাসে নিজের 

নিজের উন্নতি করাই, এই দাদালদিগের ব্যবসায়। সাহিত্যক্ষে তেও এইরূপ দাঁদাল আছে.। তাহার! 

নিজের] সাহিত্য-রসিক নহে--তাহাদের প্রভাবে নিকটবর্তী লোফেরা গ্রতাবাধিত হর না-+তাহারা 

যে বিশেষ লেখপড়! জানে, বা অতি সাধারণ লোক 'মপেক্ষা কোন বিষয়ে উচ্চ, এরূপ মনে ক্ষরিবার 
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কোন কারণ নাই। অর্থচ, খধরের কাগজে দেখিতে পাই, তাহার! কৃতবিদ্য ও বশন্বী | এই শ্রেণীর 

লোক, মফঃস্বলে বসিয়া, বড় বড় ব্যাপার লইয়া ব্যবসায় করে। তাহার! যদি সাহিত্যসেবা করে, 

তাহা হইলে দেশের মধে। স।ছিত্য এচার হউক, সে জন্য চেষ্টা করে না, কোন প্রকারে কিছু টাকা 

কড়ি তুলিয়া, একটা! হুুক করিয়া, কলিকাতা হইতে কতকগুলি লোক আনিয়৷ একটি আড়ম্বরের 

দ্বারা দেশের লোকের চক্ষে খুলি দিতে চায়। ইহ।তে এ দালালদিগের লাভ হয়-_তাহার! এ উপলক্ষ্য 

কতকগুলি নামজাদা লেকের সহিত পরিচিত হয়, খবরের কাগজে তাহাদের ন'ম জাহির হয়--এই 

প্রকারের একট। ফাকি, আমাদের দেশে চণিতেছে ! 

-- বড় বড় সাহিতা-সম্মেলন হইয়। গেল-__বহরমপুরে হইয়াছে, বর্ধমানে হইয়াছে- সম্প্রতি 

মেদিনীপুরে হই! গেল। আপনারা কেহ এ সব স্থানে যাইয়া, নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ বাক্তিগণকে 

জিন্তাসা করিলে জানিতে পারিবেন, বারইয়ারী আমোদ ছাড়া, এ সকল অনুষ্ঠানে দ্বারা, কিছুই লাভ 

হয় নাই। অতিশয় ক্ষুদ্রচত্ত লোক, নামের কাঙ্গাল, গ্রশংপার জন্য লালায়িত, এতই তরল যে, নিজেকে 

চাঁপিয়! চলিতে জানে ন1- তাহারা আসিয়া! বড় বড় সাহিত্যসম্মেলনে অযথ। ৰাগ্যুদ্ধ করিয়াছে-_ইছাই 
ত দেশের অবস্থা! 

এই কারণে মফঃস্বলের লোকের উচিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা কর!। কলকাতার সহিত বিরোধ 

করিতে বলি না। কিন্ত সাহিভা, রাজনীতি, ধন্ম ঞুভূতি বাঁপারে, বহু অর্থ বায় করিয়া, বহু বৃ 

বড় লোকের নামের জয়পতাক। উড়াইয় যে সমুদয় আন্দোলন হয়, তাহা দ্বারা প্রকৃত কায খুব কমই 
হইয়া থাকে। খবরের কাগজে মিথ্যাকথা গ্রচার করা হয়--কতকগুল চতুর ও অযোগা লোক, প্র 
সকল প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সহায়তায়, নিজের! প্রতিষ্ঠালাভ করে। স্বরূপে নগণ্য হইয়াও বিজ্ঞ- 
পনের ডঙগ্কানিনাদে গণামান্য হইয়। উঠে। 

এই সমুদয় কারণে, বীরভূম সাহিতা-প'রযৎ মফঃস্বংল সাহিত্যালোচনার শ্বাধীনকেন্দ্র স্থাপনের 
গ্রাস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে মফঃস্বলে কায করিবে কে? সেরূপ গ্বাধীনচিস্ত। দেশে 
ছুলভ হইয়। পড়িয়াছে। কোনরূ.প যে চৌদ্দ অক্ষর মিল কৰি'ত পারে, সে কলিকাতার সাহিত্তিক 
মহলে প্রবেশ লাভ ক্বার জন্ত, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করিতেছে। যাহার সে শক্তি নাই, গে লোক ভাড়া 

করিয়া, সাহি হাক্ষেতে যশোলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতা দোঁকানদরের সহর-_নাঁলন 

বা নবন্ধীপ নহে। সেখানকার জলবামুর গুণেই মানুষ ব্যবসাদার হইয়া পড়ে । সুতরাং সেই সব লোকের 
আঙ্গুকূলো মেকী চালাইয়। লওয়! বেশী কঠিন কাঘ নহে। এই প্রকারের ফণকীও সাহিত্য রাজো 
চলিতেছে! সাহিত্যের আন্দোলন করিয়া মফঃম্বল হইতে ধ্দি এই ফাকি ও বাবসাদারী নিবারণ 
করিতে মী পাবি! যায়, তাহা হইলে মফঃস্বলে সাহিত্যালোচন।র কেন্ত্র স্থাপনের কোনই প্রয়োজন নাই। 
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আপনার! জাঁনেন, বীরভূম সাহিত্য-পরিষৎ, বীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা হইতে চাছে নাই। 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শাখ। সভার নিয়মাধলীতে লিখিত আঁছে যে, মফঃম্থলে সাহিত্য পরিষদের 
শাখা স্থাপিত হইতে পারিবে। আমরা নিয়মাবলীর এই ভাষা , সংশোধন করিতে চাহিয়া- 
ছিলাম। আমরা বলিয়াছিঘাম এবং এখনও বলিতেছি যে-_“বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যাহা 

। উদ্দেশ্ত, তাহা সফল করিতে হইলে, মফ:ম্বলে ইহার শাখ! গ্রতিষ্ঠিত হওয়া! একান্ত ভাবে আবশ্তক 
এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষত শাখা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন, আমর! ইহাই বলিতে চাই যে, দেশের 
মনোযোগ ও সামর্থ্য কলিকাতায় কেন্ত্রীূত হইয়াছে_স্ৃতরাং কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে জ্ঞান 
গ্রচারের চেষ্টা করা! আবশ্যক । কিন্তু সাহিতা-পরিষৎ তাহা বলেন না। তাহার বলেন__“আমর! ূ 
কলিকাতায় যখন সভ! করিয়াছি, তখন বাঙ্গ1 সাহিত্যের আমরাই নিয়ামক ; তোমরা মফস্বলের 
লোক, আমর দয়! করিয়া! তোমাদিগকে অধিকার দিতেছি--তোমর্লাও সাহিত্য-পরিষৎ কর। অবশ্ত 
আম।দের অধীন হইয়! থাকিবে-- আমাদের কথ! শুনিয়া! চলিবে-_ এবং আমাদিগকে খাজনা দিবে ।, | 
ইন্ছ! যে একট। অত্যাচ।র ! জানিনা, দেশের চলোক, ইহার বিপক্ষে কেন কিছু বলেন না! ৃ 

সাহিত্য পরিষদের উচিত ছিল, নিয়মিত-ভাবে সাহিত্য প্রচারক পাঠাইস্স! মফঃম্বলে সাহিতা1- 
লোচনার কেন্দ্র স্থাপন করা । গাছ যেমন নিজের রস ও গ্রাণশক্তি দিয়া, গুথমাবস্থায় শাখা বিস্তার : 
করে, চিরদিন সেই শাখাকে রদ যোগায় এবং নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা ধারণ করে, বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষতকে সেইরূপ শাখা বিস্তার করিতে হইত । শাখা অবশ্ত, বাহরের আলো! ও অঙ্গারক বাষ্প 

দিয়! বুক্ষর পুষ্টিসাধনে অবহেল। করিত না| কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাহ| করেন নাই । মফঃ- 

স্বলে স্বাধীনচিন্তা জাগরিত হইলেই বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায়, অনেক প্রতিষ্ঠান ও আনো লন- 
কেই হয়ত, সংশোধিত ব| নিঃশেষিত হইতে হইবে। আজিকার সম্মেলনে, আপনারা এই বিষয়টি 

চিন্তা করুন। 

আজকালি আঅনির্ধারণ বলয়! একট! খুব বড় কথা বিদ্বং-সমাজে জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক 
মহাজাতি বা 7১০০০কে, আত্মনির্ধারণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার নিজস্ব : 
সভ্যতার ও সাধনার শিশিষ্টতাটুকু বজায় রাখিয়া! অন্ান্ত মহাজা'তর সহিত আদান | 

প্রদানের মধ্যে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক মহাজাতির পক্ষে যাহা সতা, প্রত্যেক ভাষা ও ৃ 

সাহিত্যের পক্ষেও তাহা সত্য । আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিতাকেও নিজের বিশিষ্ঠত। নির্ধারণ 

করিতে হইবে। এতদিন সে বিষষে আমরা মনোযোগী হই নাই। আমাদের রচনা-রীতি ইংরাজী : 
সাহিত্যের দ্বার! প্রভাবান্বিত হইয়া! গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত বর্তমান সময়ে যে সকল রচনা-রীতিব্ : 
চলিতেছে, তাছ। আমাদের বিশিঈতাঁর কতখানি পরিচায়ক তাহা বলা যায় না। 

শি এ পল ও পাগিশ শশী শা শী 

শনি ০৩০ নে হাতে এপ 

৩৮ শীল লী 

আস্মনির্ঘ। রণ 



৩ রং সি 

বর্ধমান বালা, জনেক নুগ্রসিহ লেখকের লেখা, ইংর!€ী ভাষায় অন্ভিজ্ঞ লোফে একেযারেই 
ঘুঝিতে পারে না। অথচ লেখক ও তাহার ভক্কের! মনে করেন এবং প্রচারও করেন যে, ইহা 
ভুবোধ্য “কথ।”-তাধায় লিথিত হইয়াছে! কিন্তু ভাল ইংরাজী-জান| লোক ছাড়া, সে ভাব! কেহই 
বুঝিতে পারে না। ইহ! কি একটি বিসৃশ ব্যাপার নহে? দেশের জনসাধারণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষা পায় নাই। তাহার] ঠিক কিরূপ ভাষায় কথাবর্তী কে, গ্রামে বসিয়া, গ্রামালোকের সহিত, 
মিশিক্সা! ইহা বদি নির্ধারণ কর! বায়, তাহা হইলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত সাধারণ জনশ্রেণীর ঘে 

'বিষম ব্যবধান ঘটিয়াছে, তাহ! দুর করিতে পারা যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কঠিন সাধন-পথ ৪ 

,ক্সহিগ্াছে । মফঃঙগল হইতে, এই সাধনা আরন্ধ হওয়। আবস্তক। 

পৃথবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির (1১9০০) লাহিত্য আলোচন। করিলে বুঝিতে পার! যায়, প্রত্যেক 

ডাতির অনুভব করিবার, চিন্তা করিবার এবং মেই জনুভূতি ও চিস্তা, বাকোর দ্বারা প্রকাশ করিবার 

ওছুক্তাপদ্ধতি- পদ্ধতিঠিক একরূপ নছে। একটি বাক্যে বিশেষা, বিশেষণ ও ক্রিয়া, কে 

জাতীয় দৈশিষ্ট্য কে'থার বসিয়াছে, তাঁহ। ভাবিয় দেখিলে, বক্তার মনে কোন্টির চিন্তা বেণী জোরে 

সর্কগ্রথন জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহ! ধরিতে পারা যাঁয়। যেমন, “আমি ভাল করিয়! দেখিয়াছি,_ এই 

একটি বাঁকা । আবার নাটাসাহিতে (10, 0:0/০01010009) বল। হইল--“দেখেছি গো দেখেছি, বেশ 

তাল করে দেখেছি__ আমি নিজে দেখেছি” । এই ছুই প্রকারের বাক্য-প্রয়োগের পশ্চাতে বক্তার হৃদয় 
বৃত্তির ক্রিয়ার বিশেষরূপ পার্থক্য রহিয়াছে। তুলনামূলক ভাষাতব্বের (00001701155 011919£চ ) 

ধাহার। আলোচন। করিয়াছেন, তাহার! দেখাইয়াছেন যে কোন জাতির চিত্ত, ক্রিয়াকেই প্রধান রূপে 

দেখে, আবার কোন জাতির চিত্ত, শ্বভাবতঃ কর্তাকে প্রধানরূপে দেখে । কোনও জাতির ভাঁব- 

নিষ্উতা (50))100151818) ধিক, কোনও জাতির বস্তরনিষ্ঠতা (০1190615181) ) বেশী । জাতীয় 

প্রকৃতির এই বৈশিষ্টা, নানাবিধ কারণ-সমবায়ে গড়িয়া! উঠে। সেই সমুদর কারণের আলোচনায় 

আমদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য যে আছে, তাহা সাহিত্যের আলোচনার 

বেশ ভাল করয়। বুঝিয়। রাখা দরকার । বিশেষ করিয়া, আমাদের এই ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে & 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয়লাভ একাস্ত আবহ ক্ক। 

ভারতবর্ষে উহ একা স্তভ।বে আবশ্তক কেন, তাহা আলোচনার বিষয় । ইংরাজী সাহিতোর 
ইংরাজী সাহিত) সহিত আম।দের ভারতবর্ষের ঘে কোনও মাহিত্যের তুলনা! করুন। অবশ্ত সাহিত্যের 

বনাম আলোচনা, লঃগ্র জাতির জীবনেরই আলোচন1। ইংরাঁজ জাতির বা ইংরাজী 

ভারতীয় লাহিতা লাহিত্যের ইতিহাস আমর! যতদুর জানি, তাঙাতে দেখিতে পাই ইংরাজ ভ্রমশঃ 
গড়িয়া উঠিযাছে। নানাদেশের নানা জাতি, তাহাদের সাঁভিতা, ধন ও আচার লইয়। ইংলগে 
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আ.সয়াছ, যুদ্ধ করিয়াছে এবং ইংলণে বসতি স্থাপন করিয়াছে ।, তাহার পর ভিন ভিন জাতির মধ্যে 

বৈবাহিক আদান-গ্রদান ও শোণিত-সংমিশ্রণের দ্বারা একটি জাঁতি গড়িয়া উঠিদাছে। রোমান, কেট, 
ডেন, এংগেল, নরম্যান, ফরাসী প্রভৃতি এই গ্রকারে সংমিশ্রিত হইয়া! গড়ি! উঠিয়াছে। ইংরাজের 
সাহিতাও ঠিক তাহাই । এই গঠন-কার্ধা একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার পর, ইংরাঁজের 

স্ম্রষারণ আরস্ত হইল। এই সম্প্রপারণে ইংরাঁজের জাতী জীবন ও দাহিতা, পৃথিবীর অতীতের ও 

বর্ধমনের, নিকটবন্তী ও মুদুরবত্তী যাবতীয় জাতির সাধন! ও চিন্তাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে । গ্রীস, রোম, 

মিসর, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্ত, ব্যাবিলন ও চীন প্রভৃতি অতীতের হ্ুসভ্য জাতিসমূহ ব্যতীত, ফিজি 

গ্রভৃতি অসভ্য দেশও এই মন্প্রপারণে সহায়ত! করিয়াছে। ইংরাজ জাতির এই থে ইতিহাসের ধারা, এই 
ধারার মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যেখানে আসিয়া ইংরাজকে দী।ড়াইয়া ভাঁবিতে হইয়াছিল-_কিছু 

হাঁরাইয়৷ ফেলিয়াছি, অতএব আর অগ্রবর্তী না হইয়া, সেই হারানিধির অন্বেষণ কর! গ্রথম গ্রয়োজন। 

এ প্রকার আন্দোলন যে ইংরাজী সাহিতো নাই, তাহা বলিতেছি না কিন্তু এই প্রকারের আন্দোলন 

' কখনন্গ্রয়ে! জনও হয় নাই, স্থাফিত্ব লাভও করে নাই। 

এইবার আমাদের মমগ্তা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা, অর্থাৎ পুর্ব দেশের যাবতীয় প্রাচীন 

জাতিরা, যাহার! এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং আত্ম গ্র্কৃতির বিশিষ্টতা রঙ্গ! করিয়া আবার গৌরব. 

হারানিধিরা . শিখবে আরোহণ করিবার জন্য চেষ্ট| করিতেছি, সেই সমূদয় জাতির বর্তমান সময়ের 

অন্বেষণ প্রধান চিন্তাই এই যে, আমরা 'একটা বড় জিনিষ হারাইগ়াছি--সেই হারানিধি 

সব্ধ!গ্রে খিঁজিয়।৷ বাহির করিতে হইবে। মনীধী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “সামাজিক প্রবন্ধ” গ্রন্থের 

ইহাই প্রথম কথা। পূর্বদেশগুলি কিছু কাল, পশ্চিমের তাড়নায় বাহিত হইয়াছে, ইহা সত্য কথ!|। 

্বগ্রকৃতির বৈশিষ্টযাও কিয়ৎ পরিমাণে হারাইম্নাছে তাহাতেও ন্দেহ নাই। কিন্ত এখন এই সমুদয় 
দেখ, সুপ্টোখিতের ্ায় আত্মনির্ণয়ের জন্ত চেষ্টা করিতেছে । সাহিত্য এই চেষ্টা আবশ্তক। আমর! 

ইতরাজী লেখাপড়! বেশ ভাল রূপে শিগিয়া মাড়ভাষার অনুশীলন করিতেছি। ইংরাজী শঙ্গ ও বর্ণনা, 

প্রণালী গ্রততি আমাদের ভিতর অতিরিক্ত পরিমাণে রহিয়াছে । বিন চেষ্টায় সেই সমুদয় জিনিষ বাঙ্গলা 

হরফে ও বাঙ্গলা কথায় বাহির হইয়া আদিতেছে। কিন্তু হরফ ও কথা বাঁগল। হইলেই, তাহার প্রাণটা 

যে বাঙ্গলা, তাহা! নহে। এখন সাহিত্যে বাঙহগল'র যাহ! প্রাণ, তাহা.ক ধরিবার জন্য চে করিতে 

হইবে। এই আত্মনির্ণয উন্নতিমুখী গঠির বিরোধী নহে-_একান্তিক স্থিতিশীলতাও নহে। গতি 

চাই, অগ্রবত্তিত' চাই, পুষ্টি চাই, সমগ্র বহিজ্জগৎকে আর্ভ করিয়া আত্মসাৎ কর.চাই। কিন্ত গ্রাণ 

শক্তির জোর না থাকিলে, এই সমুদয় ব্যাপার গুলি একটি অগন্তব বিড়্গনায় পরিণত হইবে। সুতরাং 

আমাদের বৈশিষ্ট্য-নির্ধীরণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে একান্ত ভাবে আবগ্কক। ভিষ্ন ভি দিক হইতে এই বৈশিষ্ট্য 

৫ 
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অবধারণ করিয়। হারানিধির অয্বেধণ করিতে হইবে । কিতু সা ইত/ঞতে এই কারধ/। হঠরপে সাধন 
করিতে হইতে মফক্বেলেই করিতে হইবে 

রচনারীতি বা :5/1৮ধে কত বড় জিনিষ, তাহা আমরা এখনও বেশ ভাল করিয়া! আলোচনা 

করি লাই। সম্প্রতি গত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের 'প্রবানী,-পত্রে প্রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য” 

গ্রবন্ধে এবং আমার 'সাগর-নুধা* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, এ 

বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা! ঝরিয়াছি। সেই প্রবন্ধ গুলিতে যাহ! 

বলিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নাই । আপনার! দয় করিয়া যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন, 

'ঠাঁছ! হইলে আমর। বিশেষরূপ উপকৃত ও বাধিত হইৰ। 
£উ প্রীকারে রচন। বীতি নিদ্ধারণ করিবার কা্মাটা বর্ধমান সময়ে বিশেষ আবঠক। আত্ম 

নিধারণের কথ! পুরে বছা হইয়াছে । সমগ বাল দেশের বা বাঙ্জলা ভার আশ্রদিদ্াকণ যেক্ূপ 

আব্গক, হেমান বাঙ্গলাদেশের এক একাট বিভাগের আম্মনিদ্ধীরণ প্রয়োজন । বারভুমে বখন সাহ্িতা. 

পরিষং হয়, তন আর একটি কথ| খুব জোরে বল! হইয়াছিল, বোধ হয় আপন।দের কাহাবও কারও 

বিভাখায় | শ্মদণ থাকিতে পারে। এই বীরড়ম জেলার ভূহন্্ আলোচনা কলিলে দেখা ধায় 

শিগচারণ . যে, ছোটিন।গপুরের লৌহ ও প্রস্তরময় ভূখণ্ড এব গঙ্গার অধিতাকা--'এই ছুই 
ঞরকারের ভূমি এই বীরপমে সম্মিলিত হইয়াছে । আর্ধা-সভ্যতার জন্প্রনারণের দিক হইতে দেখিলে 

স্বাকার কারতে হইবে যে, বাঙ্গলা! দেশে আর্ম,-সভাভারু সম্প্রসারণে বীরহধই আদ কেন্ধ। হণ্টার 

সাহেবও ইচ স্বাকার করিয়াছেন। 

ঝাঙ্গল। ভাযার আদি কবিগণ বীরভূংমর লোক। বীরভূম তান্ধিক ও বৈষ সাধনার আদি লীল।- 

সহ রাঁঢ়ের সভ্ভাতা 'এই বীরভূম হইতেই তাহার্ বিশিষ্ট মুড ও লাভ করিয়াছে! স্বুতরাং এই বীর. 

বীরভূমের ভূমের আত্মনিদ্ধারণ প্রয়োজন । বর্তমান সময়ে বাঙ্গগা দেশের প্রত্যেক বিভা" 

আত্মদ্ধারণ গের আত্মনিপ্ধারণ গ্রয়োজন। ইহ! অবশ্ঠ সাঁধনসাপেক্ষ এবং অত্যন্ত দুরূহ কাধ্য 

এবং হম্ধত এইই করর্ষোর 'একট। চরম মীমাংস। নাই | কিন্তু তথাপি আমাদিগকে ইহা স্মরণ বাখিতে 

হইবে। আমরা বীরভূম সাহিত্য পরিষৎ হইতে এই কাধ্যের কথা বহুবার বন্থভাবে বলিয়াছি, আপ- 
নাদের ভাহ।৪ স্মরণ থাকিতে পারে। 

বাঙছন] দেশের সমুদয় স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন অংশের আচার-বাব্হার কথাবার্তা গ্রস্থতি যদি কেহ 

পর্যাবেক্গণ করেন, তাহা হইলে এক এক অংশের প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা, তাহার মানসপটে জাগিয়। 

উঠ্িবে। আত্মনিদ্ধারণের ভন্তা এই প্রকারের পর্যাবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্তক। পূর্ববস্তের নদীপ্রধান 
স্ব নেয় তাঁমসমূত, আর বীরভূম জেলার গ্রামসযুহ এক রকমের নহে । ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধো সম্বন্ধ ও 

রচন।-রীতি 
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একরপ নহে! এমন কি, পলীবাঁমীর গ্রাম্য-নঙ্গীতের সুরও পৃথক ; পে|ধাক পরিচ্ছদের ত কথাই 

নাই। এই সবগুলি বেশ গ্রণিধান করিয়া দেখিবার বিষয়। পর্যাবেঙ্গণ, সাহিত্য-সাধনায় অত্ান্ত 
আবগ্তক | কিন্তু সে বিষয়ে আমরা অধিক অগ্রসর হই নাই। 

আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া নাই। খবরের.ফাগজের বিজ্ঞাপনী সংবাদ দেখিয়া! বঞ্চিত হইবেন 

"না। বাঙ্গলা দেশের অন্যান্ত জেলায় সাহিতা-ক্ষেত্রে কি কার্ধা হয় বা হইতেছে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 
লাভের উপায়ও আমাদের আছে। আপনারা ভাবিবেন না যে, বীরভূম হইতে বর্তমান যুগে, সাহিত্য 

আমাদের কার্ট ক্ষেত্রে কোনও কায হয় না। গাঁচীন বাঙ্গলা পুথি বীরভূম হইতে যত সংগৃহীত 
প্রাচীন পুথি হইয়।ছে, বাকুড়া ছাড়া অন্য কোনও জেলা হইতে তত হয় নাই। আম:দের রতন” 

লাইব্রেরীতে, নানাধিক চাঁরি সহস্র হস্তলিখি প্রাচীন বাঙ্গল| ৪ দংঙ্কত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষং, এই পু'থির বিবরণমূলক বিস্তৃত সুচীপত্র একখপ্ড ছাপাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন 

হইয়াছেন। অনেকে বলেন- পুঁথি গুলি তাড়াতাড়ি ছাপাইয়! ফেলা আবশ্তক। আমরা ছাপাইবার 

পক্ষপাতী, কিন্তু তাড়াতাড়ি করিবার পক্ষপাতী নহি। এত প্রাচীন পু'খি রহ্র।ছে__কিন্ত তাহ। পড়েই 

ব' কে, এবং পড়িতে চয়ই বাকে 1? আমরা মনে করি, সাহিভাক্ষেত্রে মানুষ স্ত করা প্রধান 

কার্ধ্য। বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, বহু অর্থবায় করিয়) বন প্রাচীন গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন--সেগুলির দ্বার! 

উপকার হইয়াছে সনোহ নাই। কিন্ত এই সমুদয় গ্্থ-প্রচারে, আর্থিক চিসাবে সাহিত্য পরিষৎ ক্ষতি- 

গ্রস্ত হইয়াছেন । ইহা অনন্ত ঢূঃখের বিষয়। প্রাচীন গ্রন্থ-গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের লোকের এই 

সমুদয় এত আন্মাদন করিবার শক্তিও বদি বাড়িন্না উঠিত, এই সমুদয় গ্রচ্থের অনুশালনের আবশ্তকতা| 

যদি দেশের লোক বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে এই সমুদয় গ্রন্থ-প্রচারে, আর্থিক হিসাবে ক্ষতি হইবে 

কেন? '্মবগ্ঠ এমন অনেক গ্রন্থ মাছে, যাহা অল্প লোকে পড়িধার অধিকারী । সে সমুদয় গ্রন্থ 

গ্রচারে আর্থিক গতি স্বাভাবিক। কিন্তু সমুদয় গ্রন্থ সন্বন্ধে ইহা সতা নছে। আমাদের এই গ্রন্থগুলি, 

আগা কার অচিরেই প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাঙাপ পুন্বে, এই সমুদয় গণের প্রতি, দেণের শিক্ষিত 

সম্প্রদাঁগের মাহ'তে জনরাঁগ জন, পেন চেষ্টা করা মাক । আমরা আশা করি, এই সঙ্েগনের 

দ্বার ্রমণঃ অইরাগ বাডিয়া যাইবে! তখন এই মস্ত গ্র্থ-প্রচার অপেঙ্গাক্কত সহজসাধা হইয়। 

উঠিবে | সমুদয় কাধ্যই ভিতর হইতে, বা ভাবের দিক্ হইতে ভ্ওয়া আবগ্তক। আমরা সাহিত্োর 
উন্নতির জন্ত চে! করি, কিন্তু সাহিতোর উন্নতি যে জীবনের উন্নতির একটি অবশ্স্তাবী ফল, সে-কণ। 
অনেক সময়েই ভুলিগ্ন| বাই । আমাদের সাহিতাক জীবনের উন্নতি হউক-_আমাদের মাঁনস- 
জীবন মল্প্রসারিত হটক-_উন্নততর চিন্তারাঁজো প্রবেশলাত করিয়া, আমরা প্ররুত আইত্মাক্নতি 

সাধনে মনোনিবেশ করি-ইহাই আমাদের প্রার্থনা হওয়। উটিত। নতুবা, সাহিতা-ক্ষেত্রে 
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বাধসায় বুদ্ধি ও নানা দীপ কিম দাঠ়বী প্রবেশ করিয়। দেশের উপকার না করিয়া, অপকার 
করিবে। 

বীরভূঙ্গ সাহিত্য পরিধত সন্থান্কে যাহা বণিবার, সংক্ষেপে তাহা বলিলাম । এখন, আঁধুনিক 

নাঁগঞিক-সাহিভ্্য ব1 গুপস্থাসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে ডুই একটি কথা নিবেদন করিতে চাঁই । 

ধাহার। বর্তমান সাময়িক-সাহিতোর বাদানুবাদের সহিত পরিচিত, তাহারা লঙ্কা করিতেছেন 

ষে, কিছুদিন হইতে আধুনিক উপন্তাস-সাভিতোর বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে । 

উপন্তাদ নারীচরিত্রই এই বাপানুবাদের বিষয়। বিলাতী স্বাধীন-গ্রেম যেদিন হইতে 

জ।.দের সাহিত্য প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেইদিন হইতে বদাহুবাদের হৃষ্টি। ধাহারা কলিকাতা 

সঙ্গরে থাকেন, প্রাচীন সমাজের বিধিব্যবস্থা ভাঙ্গিয়। নুতন রকম কয়া নিজেদের সমাজ গড়িয়াছেন, 

অথব! খ.হ।র| এ গ্রকারের নব্য-সমাজের সংসর্গে আিয়া, এ প্রকারের সামাজিক ও গাহ্ন্থা জীবনের 

প্রতি লু্ধ হইয়'ছেন, তাহার'যাহাই বলুন, আমর! গ্রামের লোক, গ্রাম্য-সমাজ ও গ্রাম্য ভীবনের অভি- 

জতার সভাযো, আমাদিগকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। পুথিবীর সকল দেশে এবং সকল 

থুগে গখমের গোকেরাই উচ্চতর চিন্তা করিয়। থাকে । নাগরিক জীবন, উন্নততর ও গভীরতর টিশ্থার 

জনুকূল নংহ-_বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভারতবর্ষে, তপোবনেই জ্ঞ!নের জন্ম হইয়াছে, আর সভ্যতা 
গ্রামকে আশ্রম করিয়াই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 

আধুনিক উপন্যাসের প্রেমচিত্র সম্বন্ধে আমাদের গ্রাম্য-বুদ্ধিতে বাঁহা! মনে হয়, তাহা নিবেদন 

করিতেছি । পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধ, মানব-জীবনে একটি অতি প্রধান বাপার। এই 

সন্বম্ধের সন্ধ্যবহাঁরের মধ্য দিয়া, মানুষ দেবতে আরোহণ করে) আর অপবাবহার হইলে, মানুষ ক্রমে 

অনুর, রাক্ষদ, পিশাচ ও পঙ্জ হইয়া বায়। ভারতবর্ষ এই "অভিজ্ঞতা বহু্গ পূর্বে লাত করিয়াছে। 

ইউরোপের জাতিসমূহ নিতান্তই আধুনিক। তাহারা অতি অল্পদিন পূর্বে দল বাধিয়। দস্যবুত্তি করিয়া 

বেড়াইত। গৃহহীন ও অন্সহীন__স্ৃতরাং নুসম্বদ্ধ গাহস্থা জীবন তাহাদের ছিল না বলিলেও অতুযক্তি 

হয়ন।। এই সমুদয় চঞ্চলমতি ও জ্ীবিকাম্ষণে পশুর ন্যায় ইতত্ততত ভামামান নরনারীকে হুসম্বদ্ধ 

গাইস্থ্যজীবনে ও নুশুঙ্খলত সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর! আবগ্তক ছিল। 

পুরুষের নারীর গতি অ।কষণ হয়_-নারীর ও পুরুষের প্রতি আকধণ হয়। ইহা! প্রকৃতির নিরম। 

এই আক্ষণ, নিয়ওম স্তরে সাময়িক সম্ভো.গ পধ্যবমিত হইয়। থাকে; ইহা কোনও স্থায়ী ফল উৎপাদন 

করে না। তাহার পর এই সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে স্থায়ীন্ব লাভ করে। তখন পুরুষ বা নারীর, সাময়িক 

দেহগত বা ইন্দ্রিযমগত সুখ সম্তোগই এই মিলনের ফল বলিয়া মনে হয় না পুত্রকন্ত। গুতিপালন 
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(10141 10৩911৯৮090 ৰলে। ক্রমশঃ এমন দিন আসিতে পারে খন, দৈহিক ল।লসা একেবারেই 

থাকে না, অথচ, উভয়ের মিলন অতিশয় মধুর ও গভীর হইয়া থাকে । সহ্ধশ্সিনীত্ব এই অবস্থায় 
প্রতিষ্ঠিত হয । ইহাই ইংরাজীর 1/%71510001686101) | আমরা পুরাণ'দির সাহ'ধো আমাদের ভারতীয় 

সামাজিক অভিব্যক্তির বিবরণ যি মনোযোগ সহকারে আলোচনা! করি, ত।হ হইলে দেখিতে পাইব, 

কদিন আমাদের দেশে পৈশাচিক, রাক্ষস, ও গান্ধর্ব বিবাহ গ্রচলিত ছিল। তখনও আমাদের 

সমাজ হয়ত নুব্যবস্থিত হয় নাই, জথব| অন্তান্ত সমাজকে আত্মসাৎ করিবার জন্য, এই প্রকারের 

কতকগুলি অব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু, মে বন বনু অতীতের কথা। এখন আমরা 

বুঝিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন প্রজাপতির আদেশেই হওয়৷ আবগ্তক | অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ " 

ও £ত্যেক নারী, মম অভ্যাস করিবে । যে সংযত নহে, সে ভদ্রপোকই নহে, অধিকন্থ সে মানসষই 

নহে । সংযত পুরুল ও নারী, পরস্পর মিলিত হইবে; কিন্ত নিজেদের দেহের ঝ| ইন্দ্িয়ের সুখসাধনের 

জন্ত নহে -বংশ রক্ষার জন্তী, এবং ধর্মনিষ্ঠার ধার! রক্ষা করিবার জন্। 

ভারতবর্ষ, বহুমুগের বু প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহাযো, মানব-জীবনের' এই চরম ও পরম শিক্ষা 

পাইগ়াছে। প্রজাপতি ব্রহ্মার তস্তেই বিবাহের ভার থাকিবে, মনোভবের উপর এ তার থাকিবে ন।, 

ইহাই ভাগতবর্ষের সাধনার শেন কথা। ভারতের ও প্রতীচ্য জগতের ইতিহাস ও সমাজ তুলনা! 
করিলে, উভয়ের মধ্যে এই পার্থকা আমরা স্থস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব। 

এইবাব চিন্তা করুন-_-আম্রা, আমাদের সাহিত্য সাধনায় কোন্ দিকে অগ্রসর হইব ? তরলমতি 
ঘুবক যুবতী, যাহারা শৈশব হইতে কোনরূপ জুশিক্ষা পায় নাই তাহ।রা ইন্দ্রিয়ভোগের যথেচ্ছাচার 

স্বভাবত; ভালবাদে। কিসন্কু ইহা, কে ভালবাসে ? তারতবর্ষের শাস্ত্র বলিবেন-ধিনি প্রকৃত মানুম, 

তিনি ইহা তালবাসিতে পারেন না । মানুষের মধ্যে যে পশ্ত রহিয়াছে, সেই পু ইহ1 ভালবাসে। 

আমরা, আমাদের সাহিত্যদ্বারা, মানব প্রকৃতির অস্তভূতি এই পশুগুলিকেই কি বলবান করিয়া যথেচ্ছ. 

চারের পথে ছাড়িয়া দিব? না, এইগুলিকে শাসন করিয়।, সংঘত করয়া, আত্মশক্তির বিকাশ সাধন 

করিয়া, ত্যাগ 'ও অহিংসার পথে অগ্রসর হইব ? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই প্রক্কত মীমাংস। রহিয়াছে । 

আমাদের দেশে এখন ভোগবাদীর সংখ্যা অত্যন্ত বেণা। তাহারা বলিবেন- তোমরা ভোগের 

পথ বন্ধ করিয়া মানুষকে নারিয়া ফেলিতেছ। সেই কারণেই তোমাদের এই তুর্গতি। এতদিন 

ভেগবাদীরা নিয়ে একথ! বলিতে পারিতেন | কিন্ত, এই পুণাভূমি ভারতবর্ষে, এই বুদ্ধ চৈতন্ের 

দেশে, আবার নৃতন আদর্শের আলে জলয়। উঠিয়াছে। সেই আলোকের বিমল-জ্যোতিঃ, পৃথিবীর 
'অগ্ঠান্য ভোগসর্বন্ম দেশে আজ সপাস্থত | জুতরাং ভারতের এই তপ্ত, নৈবাগা ৭ আত্ম-শক্তির 

বার্তা নট হইবার নহে। 



৩৮ বারড়াণ 

4 নু নর র রর রর ঃ 'পগ্ঠাসিকগণ এই কণ| মনে 'রাখিলেই, সাহি'তার আবক্জন। দূরীভূত হইবে। কিন্তু দূরীভূত 

হ৪ষ! কঠিন। কারণ, খাহাঝা গ্রন্থরচন। করেন, তাহারা সত্যের গ্রাতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন, 

কয়জন? ভাহারা নাম টাহেন, অর্থ চাঁেন। কাঁধেই মানবের কগ্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিয়া, 

তাহার। খ্যাতি ও অর্থ অন্েষণ করেন । ইহাই এখন সাহিতোর অবস্থ। | সুতরাং এই আবর্জন। 

দুর করা বড়ই কঠিন। ] 

আর এক কথা। এখন সাহিতো মুলপনের প্রভাব (00)1170171) 11) 15709140101 ) দিন 

দিন বাড়িয়। যাইতেছে । খ|হাদের টাকা আছে, শাহার| নিছক্ ব্যৰসায় করিবার জন্য, ব্যবসা করিয়া 

অর্োপার্জন করিবার গঞ্ঠ, সাইত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে । মুলধনীর সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটিয়া লেখকে 

মাহিঠো মুলপনের  সাখ্যা বাড়িয়া যাইকেছে | বাজে ছবি, বাঁজে গল্প জিখিয়া! সাধারণ তরগমতি 
প্রতান পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া অর্থোপার্জন করাই ইহাদের উদ্দেষ্ত । ইহারা দেশও 

গ1নেনা, সমাজ ও ভানে না, ধন্ম, মানবতা, বা ঈশ্বর জানেও না--বা মানে 21 | 

কলিকাতা সাভিত্য সাধনার কেজু হওয়ায়, ও ক্রমে ক্রমে সাহিতাক্ষেত্রে মুকঙধনের বিনিয়ে'গ 

ই য়ায়, আমাদের এই সর্দন।শ হইল! পুঝে ঘাঠার। সাপ্তাহিক বা! মানিক পত্র চাঁলাইয়াছেন, তাহারা 

একট বিশেষ রকমের আদশ বা প্রেরণা পইগই এইকার্মো প্রবৃত্ত হইতেন | কিন্ত এখন যে-কেছ, 
পর্সার জোরে কাগজ করিতেছেন। উৎকৃষ্ট লেখকের সংখ্যা বাড়িতেছে না, নবান লেখকগণকে 

ভাল করিয়া গড়ি! তুলিসার কোন ব্যবস্থ| নাই। একেবারে দায়িত্বনুদ্ধিহীন লোক, অর্থের জগ্ঃ বা 

নামের জগ, সাহিত্যের মন্দিরে উপস্থিত হইছে! 

সাহ্ত্য 'ও ধশ্ম- ইহার মধ্যে গ্রাভেদ খুব কম)--গ্রাভেদ নাই বলিলেই ভাল হয়। যেমন, 
ধশ্মের নামে মঠ-মশ্দির করিয়া লৌক ঠকাইয়া পয়ল। রেজগার কর। একট পাপ, সেইরূপ সাহিত্যের 

লাগে, মাহমের বপ্রবৃন্তির চরিতার্থ তা সাধন বা উত্তেজনা বিধান করিয়।, অর্থ ও খ্যাতি উপাজ্জন করাও 

একটি পাপ ; এখ* এই দ্বিতীয় প্রকারের শাপকেই আমি গপতর পাঁপ ধম মনে করি। মফঃস্বগে 

দে সকল মাহিন্য সম্মেলন হইবে, সেখানে সাহিত্য কগণ শান্কভাবে এই দমন্তার আলোচনা করিবেন- 
ইহাই আমার বিনীত নিবেদন | 

এখন আমি যাহ! বলিলাম তাহ!র সামন্ম এই- 
সাহিত্য সাঁধন! মানবজীবনের পবিভ্রতম সাধনা । ধন্মসাধনার সহিত ইহার প্রহর নাই। 

নূতরা*, এই সাহিশ্্য-নাধনাকে উদদদপ্ত বলিয়াই গ্রহণ করিব--অন্য কোন কিছুর উপায় বলি? নহে। 

গাহি তাসেখীর চগ্জিরই প্রথম ও গ্রধান দিনিষ। খধি-জীবংনর আদর্শ, ভারতবর্ষীয় সাহিষ্যসেবী 

মাত্রেরই পুরোদেশে অব্চিপিত জাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্তক | 



সাহিতা-স!ধনার আশ ৩৯ 

ধর্মরাজ্যে যেমন আত্মশুক্তির ভূমিতে ফাড়াইয়৷ সাধন-পথে চলিতে হইবে, সাহিত্যক্ষে তেও 
তেমনি প্রত্যেক পদক্ষেপে ও প্রত্যেক উদ্যমে আত্মশক্তির ভূমি "নির্ধারণ করিতে হইবে। ন্ুতরাং 
৬একালে যাহাকে ফ্যাশন বলে, অন্ধভ।বে তাঁহ।র দ্বার বাহিত হইলে চলিবে ন| । কলিকাতার লোকে 

কি বলে, কোন্ খবরের কাগজ ক বলে, বা নাঁমজাঁদ] লোকে কি বলে, সেদিকে টাহিলে চলিবে না। 

[101থ৮ক ফঘদ্বে পরিধীর করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকেরই ভিতর গুরুরূপী ভগবান্ 
অন্থর্যামীরূপে বিরাজমান । তীহার প্রি চাহির! তাহ,র কথা শুনিয়া, সাহিত্য-সাধনাক় অগ্রসর 

হইতে হইবে। এই আদর্শ নৃতন নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সাহিত্য-সাধনার এই আদর্শ বছ বহু যুগ 
পূর্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে। 

ল্র'তরাং সাহিতো বাবসাদাঁরী, চাঁঠরী, কাপটা ও হছুগ পরিত্যাগ করিয়া, বিছ্ঠারূপিণী বঙ্গময়ী 

সরস্বতী দেবীর বহার! উপাগক, তাহাদের মধো ঘাহাতে প্রকৃত প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, সে জন্ চেষ্ট। 

করিতে হইবে। ধীহারা বাণীর উপাপক, তাহ!দের গোঠী ধাহাছে বুদ্ধি লাভ করে সে জন্য চেষ্ট। 

করিতে হইবে। মফঃস্বলে দাঠিতাগশীলনের কেন্দ্র স্থাপিত করিয়া এই শুভকার্ধ্য সাদন করিতে 

হইবে। 

সাভিত্য সাধনার পথে ধার! নিকিদে অগ্রসর হইতে টাহেন, তাঙারা অঙ্থদর্টিসম্পন্ন 
হউন। 1471 01017117) বলিতেন - আম যে লিখি, ত্তাহার কারণ আমার মাথা বেঝ'ই হইয়া 
রভিয়!ছে, পকেট খালি বলিয়া লিখনা। (41 ৮1110 0011)100050 1) 15001 নি 010)])0 1)711 

1/,01043 1005 1)71) (৭0711) মত এন শের জন্, অর্থের জন্য লিখিব না। যিনি সভা, শিব ও হুন্দর 

তাকে উপলব্ধি করিব 'এব” বাহিরে মন্যান্ত সকলের দরে, মনে 9 বাক, তাহাকে প্রতঠিত করি- 

বার জন্ত সাহিত্যের স.ধন। করব । এনীধী বঙ্গিমচন্্র ও ব্তকাল পূর্বে এই উপদেশ দিয়: গিয়াছেন। 

ভাঁরভবর্ষকে জানিতে হইবে--বেশ ভাল করিয়া, ধ্যানযুক্ত হইয়া তাভার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য 

ডাঁনিতে হইবে। এই বহজাতির মিলনের দিন, বন্বপ্রকারের আদশ ও সাধনার ঘাত প্রতিঘাঁত ও 

সংঘর্ষের দিন, ভারতবর্ষের সেই সনাতনী বাণী, ধ্যানধুক্ত হইয়া শ্রন্না ও ভক্তির সহিত শুনিতে হইবে। 

(নেছেদের বৈশিষ্ট্য বখাবথ কল্প করিতে হইবে | কিন তাই হলিয়। অন্ধ হইব না। হন্যান্ত দেশ 'ও 

অন্যন্য জাতির অতীতে ও বষ্তনাঁ,ন নাভর্ণকছু স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণপ্রদ, বিচার পূর্লাক তাহ] হণ 

করিব ৪ আরন্ত করিব! ইহাই সাহিভ্য-সেবকের সাধনাদশ হইবে। 

এই আদর্শ জয়যুক্ত হউক -বিশ্বমানবের উপাস্ত পঃ*দেবত। বিন শব্দ-মু্িতে শান্দুরূণে 

€পঞ্জে অর রণ দানবজাতিকে প রচালন! করিতেছেন, সেই বেদপুরুষ ব্র্দণাদেব আমাদের 

সহায় হউন । আমরা সকলে সমবেত ভাবে তাহার চরণে প্রণাম করিতেছি । 

বশ 
স্ 

হ্ 



9০. শ্ীরডূমি 

[২] 
এখন আমরা, সাহিতা সাম্মলন সম্বন্ধে এবং প্রপগতঃ অন্তাপ্ঠ কয়েকটা আবশ্তকীয় কথার । 

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। 

বংসরে বতমরে সাহিতিঞ্গণ একত্র মিলিত হইয়। যখন সাহিতা সম্বন্ধে আলোচন! করেন এবং 
তাহ দের দেহ আত্চন। পণ্চাছন। করিবার জন্য, একজনকে মভাপতি নিব্বাচন করেন, তথন প্রথম 

সাহিত/-সশ্মেলন চিষ্তা করিতে হইবে-এই সভাপতির কার্য কি?-সন্ভাপতিরূপে তিনি কি 

করিবেন? 

আমাদে এই সন্মেণন, এখন একটি সামান্ত ব্যাপার; কিন্ত স|মান্ত হইলেও আমর! ধর্মবুদ্ধিতে 

ইহা পরিচালনা করিব। অ.মরা মতই অযোগ্য অক্ষম হইনা কেন, আমাদের লক্ষা উচ্চ হওয়। 
আবগ্তক, শ্তরাং সভাপঠির নিকট কি মআাশ। কর! উচিত, প্রারস্তে তাগই নির্ধারণ করিতেছি । 

আপনারা অণগত আছেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেপন কিছু খ্ন হইতে চারিটি শাখায় বিলক্ 
হইয়াছে --সাঠি ভ্তয, বিজ্ঞ।ন, দর্শন ও ইভিভাপ। এই চাঁরিটি বিভাগে চারিজন শাখ|-সভাপতি কার্য 

কাঁরয়া থাকন। আমাদের অবগত জেলা-সন্মেলনে এখনও এই প্রকারের শাখা-বিভাগ প্রয়োজন 

হয় নাই। কিন্ধু কালে প্রয়ে'জন হইতে পারে। 

সমগ্র বঙ্গের সািত্য সম্মেলনের যিনি সভাপতি হইবেন, তিনি ষে বিভাগের সভাপতি, সেই 
বিভাগে বাঙ্গালী জাতি এক বৎসরের মধ্যে কি করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিবেন। 
স্।পাতির কখধুব্য আমি পৃর্বোই বলিয়াছি, এখন কোনও দেশের সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের সহিত 

সন্বন্ধহীন একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নছে। সুতরাং বাঙ্গালী জাতি, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর সাহায্যে -_ 
ইতিষ্াসে, দশনে, বিজ্ঞানে ও বিশুদ্ধ লাহিতো-_এক বৎসরে কি কগিয়াছে, তাহা আলোচনা করার পর, 

পুথখার অন্তান্টী দেশের লোকে, এই এক বঙপরে বিশেধরূপে ম্মরণীয় কি কি করিগাছে, তাহার ৪ 
উদ্লোখ করা আবগ্ঠক। কারণ, আমাদিগকে যে বিশমানবের মহিত উন্নতির পথে 'অগ্রঘর হইনে 
হইবে, ছে সঙ্গর্ধজে মতভেদ নাই। 

এট দুইটি কারা ছাড়া আরও একটি বুষ্ঠং কার্ধা রহিয়াছে । আমরা আন্ম-বিস্বত জাতি__ 
আমাদের অতীত, আমর! ভুলিয়া গিয়াছি। বর্তমান পৃথিবীর ভিন্ন [ভন্ন জাতির বর্তমানের উন্নতিমুখী 
চেষ্টা ও সাধনা, আম? যেমন জানিবার জন্ত চেষ্ট। করিব, সেইরূপ আমরা আমাদের অভীতকেও 

জানিবার চেষ্টাকরিব। ফেংল ভারতবর্ষে নে, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির শাস্থ, সমাজ এবং 
সর্বাবিধ চেষ্টা ও উদ্ধম উত্তমন্ূপে বু'বধার জন্ট প্রায় 'এক শভাবী ধরিয়া, পৃথিবীতে মনীষিগণের মধ্যে 



পাহিতা-সাধনার আদর্শ ৪১ 
একটি সুবিপুণ চেষ্ঠা চগিতেছে"। জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি জাতি ইহার : পথপ্রদর্শক । ইংলণের 
মনীধিগণও এ বিষয়ে বহু চেষ্টা করিয়াছেন-_.এখনও সেই চেষ্টার বিরাম নাই। আমেরিকার ফলছিয়। 
বিশ্ববিষ্ারয়, ভারতবর্ষের অতীতকে জানিবার অন্ত, এরথন নবীন, উত্তমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, 
বিশ্ববাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। স্বর্গীয় রাজেন্্রলাল মিত্র, ডাঃ রামদাস সেন, ডাঃ ভাগারকার 
ও ললোকমান্ত তিলক হইতে মারস্ত করিয়া, আধুনিক অনেক ভারতীয় মনীহী,, এই বিভাগে পরিশ্রম 
করিয়াছেন | | 

আমাদের অতীতকে গত এক বৎসরের মধো, আমরা নুতন করিয়। কটুকু বুঝিলাম এবং 

আমাদের অতীতকে বুঝিতে গিয়া পৃথিবীর অন্ান্ত প্রাচীন জাতির অগ্ীত বা কতখানি স্প্টীকৃত হইল, 
বৎসর বৎসর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি কর্তৃক তাহারও একট! হিসাব প্রস্তত হওয়! আবশ্তুক। 

র তাহ হইলে আমর! এখন আমাদের সাধনার তিনটি ধারা ,পাইলাম। বর্তমান 

এক বৎসরে আমব্ু! কি করিলাম, বর্তমান এক বৎসরে পৃথিবীর অন্তান্ত জাতি কি 

করিল, আর আমাদের বিস্তৃত ও উপেক্ষিত অভীতকেই বা আমর! কতথানি আপনার করিয়া 

বুঝিলাম__এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী-সঙ্গমই ভারতবর্ষের সাহিত্য-সাধনার পুণ্যতীর্থ হুইবে। 
কিন্তু ধিনি সভাপতি হইবেন, তিনি এই কার্ধা কি প্রকারে সাধন করিতে পারেন ? তীহার 

অনুরাগ আছে, পরিশ্রম করিতেও তিনি প্রস্তুত, কিন্ত উপকরণ কোথায়? সমবেত চেষ্টার এইখানে 
গভ।পতির প্রয়োজন। অন্তভঃপক্ষে প্রত্যেক জেলার সধরে কি এমন একটি পুস্তকাগার ও 

কায/-প্রণালী পাঠাগার স্থাপনা কর] ধায় না, বেখানে এই প্রকারে সাহিত্য সাধন. করিবার 
উপকরণগুলি বৎসরের পর বৎসর সংগ্রহ করা বায়? আমর! অনেক সময় অন্থুভব করি যে ফরাসী, 
জার্মান, গ্রীক € এখনকার দিনে জা'পানী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক, প্রত্যেক সাহিত্য অনুশীলনের কেছো 
ছুই একজন করিয়া থাকা আবস্তক ৷ “ভারতব্ষীয় প্রাদেশিক ভাষ! সমূহে অভিজ্ঞ লোক থাঁকা যে 
দরুকাঁর, তাহা বলাই বাছল্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায়, 
আমাদের একটি বিশেষ উপকার হইয়া? বে, প্রত্যেক বৎসরে কয়েকটি করিয়া যুবক তামিল, তেরেগু, 
মলয়ালম, কেনেরিস, গুজরাটা, পালি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা শিখিতেছেন। এই সমুদয় বুবকের! যদি 
এ এ ভাষার চর্চা রাখেন এবং ক্রমশঃ বাঙ্গাল! দেশের গ্রত্যেক জেলায় কর্খের অনুরোধে ছড়াইয়া 

পড়েন, তাহা হইলে আমাদের প্রভূত উপকার হইবে। 
প্রত্যেক জেলারই সদরে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি রহিয়াছেন। ইহাদের ভিতর হইতে এক 

একজন “দি ফরাসী, জানান, গ্রীক প্রন্থৃতি এক একটী ভাষ৷ কিছু কিছু চচ্চা করেন, আর প্রত্যেক 

দরে, পূর্যে যে আদশ বলিলাম, সেই আদর্শ অনুযারী এক একটি করিয়া পুস্তকাগার ও পাঠাগার হয়, 

ঙ 

সাধনার ত্রিধারা 



৪২. . ... . , সীরভুমি 

গার জেলায় মধ্যে রা বাঁ ম্্থলে ধাহার! সাহিত্যানতরাগী এবং উদ্নততর পদ্ধতিতে সাহিত্য রচনা 
করিতে ইচ্ছুক, হারা যদি এ সহর ইইতে গ্রন্থের ও শিক্ষকের" নাহাবা পান) হাহা হইণে বাঙ্গাক! দে 

সাহিত্যাঃলাচমা স সফলতা লাত ফরিবে। রর & » দ্ 
এই কার্ধাটা খুব কঠিন নহে 1 আমরা! যখন বীরভূম সাহিত্যপরিষৎ করি, তখন অতি অনা- 

সে বীরতৃর্ম টাউন হল ক্াইবেরীর নানারূপ সংস্কার. সাধন কর! হইয়াছিল পূর্বে তথায় বাক্স! 
পুস্তক একেবারেই ছিল না। সে সময়ে অতি সামান্ত চেষ্টাতেই বছ বাঙ্গালা পুস্তক, টাউন হলে আষ- 
ার্না কর। হইয়াছিল । ইহা ছাড়া [1)009010) ও টব০৮ [)০88)6এর অনেক পুস্তক আমদানী 

হইয়াছিল। অবশ্য এই চেষ্টা এখন আর কেন নাই, তাহা! আমি বলিতে পারি না। তবে এইটুকু 
বলিতে পারি (যে, আপনারা বৎসর বৎসর এই প্রকারের সাহিত্যসম্মেলন করিয়া, বদি চেষ্টাঘিত হন, 

তাছা হইলে পূর্বোক, কার্ধ) আবার উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে। 

আল কথা, এই সমুদয় কার্যে সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন । আর সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে 
হনে কেবল সমবেত হইলেই চলিবে ন!। শৃঙ্থলাবদ্ধ'ভাবে, বিশেষজ্ঞের পরা লইয়া কান্মের আদর্শ ও 

নমূবেত চেষ্টা, চেষ্টা নিদ্ধারণ করিতে হইবে । আমরা কি করিতে টাই, কি করা প্রয়োজন, সে 
৮8 সম্বন্ধে একট! স্ুনীমংসায় ধাহার| উপস্থিত হন নাই, তাহারা কেবল মাত্র 

সমবেত হই! কোন কু করিতে পারেন না। এই প্রকারের সমবায়ের দ্বারা ঘাহা হর, গীতা তাহাকে 
“বিবর্ধ বলিগ্লাছেন। . 

আমি সিউড়ী সহরে বসিয়া আজ প্রায় ত্রিশ বংসর কাল, আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বঙ্গবাণীর 

মন্দিরে ঝাড়) দারি করিতেছি । আমাকে যে সমুদয় অস্থবিধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে এবং 

এখনও হইতেছে, তাহা যদ্ি বিস্তৃত ব্ূপে কখনও বলিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ 

বুঝিতে পারিবেন, মযইম্থলে লতা সত) সাহিত্যপরিষদের শাখা শতিটিত করিতে হইলেকি কি কার্ধ্য 

করা উচিত 1,. 

রান দময়ে উন্নততর পর্ধতিতে সাহিত্যালোচন। করিতে হইলে, প্রতিদিন যে জমুদয় গ্রন্থের 

আবহ্ক হয়, তাহার মূল্য এতই বেশী যে+ একজন মধ্যবিস্ত গৃহস্থের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা একে- 
বায়েই সসস্ভব । তুলনামূলক ভাষাততের গ্রন্থ (090075%0 1১101101098)” ) তুলনামূলক পুরাণ- 

তত্ত্ব (0০17180001৩ ৩ 10010108 ) প্রভৃতির খুল্য কত! অথচু, এই সমুদয় গ্রন্থের আলোচনা না. 

করিয়া, ডীষা তত বাঁ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ সন্ধে কোন কষথ। বলিলে, তাহা একেবারে গ্রহ্নীয় হইতে 

পারে দা। ভারতবধধের চীন ইতিহাষ সন্ধে দেশ-বিদেশে য়ে সমুদয় উৎকষট গর প্রকাশিভ ইতেছে, 
সে খুলিযই 1 দুল ছড়া কতিকাতায় নানায়প বধ খছে।, কিন্ত মফ়ংল্লে বসিয়। হাহারা 
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সাহিত্যালোচন! করিবেন, তাহাদের উপায় কি? অথ, আমা জমপঃই বুঝিতে পারিতেছি এবং 
সাহিত্য-দাধনার আদর্শ-আলোচনায় আমি সে কথা স্পষ্ট করিয়া! বনিয়াছি, থে, মফ'ন্থলে সাহিত্য-সাধনার 
স্বাধীন কন প্রতিষিত না হইলে এবং দাহিতা-েবকগণ রত সময়ের নিন বাবসা পরিত্যাগ 
করিয়া, ত্যাগ ও সেবার পথে আসিয়া ন! দাড়াইজে, আমাদের প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই? 

* " অতএব মফঃস্বলে যাহাতে এই প্রকারের সাহিত্য-সাধনাঁর কেন্ত্র অচিরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং 
মফেলে সাহিত্য... দেই কেন্দ্র হইতে, আলোক ও স্বাস্থা, সমগ্র দেলার গ্রামে গ্রামে, গ্লীবাসী দবরি- 
দাধনার কে বের কুটারে কুটারে সংক্রমিত হয়, আপনার! সমবেত ভাবে, হাহা ব্যবস্থা 

করুন। আমি অতি সীমান্ত লোক হইলেও, এই উপদেশ দিবার অধিকার আমাধী,,আছে!। আমি 

আমার একক চেষ্টায়, একমাত্র ভগবানের প্রাতি চাহিয়া, নিজে দারিপ্রা ক্লেশ যথেষ্ট পরিমাণে সহ্ 

করিয়াও, সিউড়ী সহরে একটা সামান্য পুস্তকাগার গড়িয়া তুলিয়াছি। বাহার খাঙ্গাল দেশে নানা 

জেলায় পরিভ্রমণ করেন, তাহারা বলেন--এই প্রকারের পুস্তকালয় বাঙ্গলায় অধিক নাই।. 
+ লাইব্রেরী করা, অনেক জায়গায় ফ্যাশন হুইয়! পড়িয়াছে। কিন্তু ফ্যাশন হইলে, প্রক্কত সকার 

নষ্ট হইয়! যাইবে । প্রথমে চাই মান্ধধ, তাহার পর বন্ম। যেখানে মানুষ নাই, সেখালে করস করিয়া 

কি হইবে £ উর ক্ষেত্রে বীজ বপন ও ভম্মে দৃতাঁভতি পওশ্রম মাত্র। 

আমাদের বেমন তেমন গ্রন্থাগার হইরাছে। কিন্তু এখন পড়িনার চলাক কৈ ? বাজে গলে 

বহি বা নূতন ছবিওয়ালা মাসিক কাগজ লইয়। াইবার লোকের অভাব নাই। কিছ গর্ভ" 'ভাবে 
কোঁন বিষয়-বিশেষের অনুণীলন করিবার মত লোক, একেবারেই ছুল'ভ। এই প্রকারের সাধু ্রক্কতি- 

সম্পন্ন পাঠক পাইলে আমর কষ্ট করিয়াও গ্রন্থ সংগ্রহ করিতাম। কিন্তুসে প্রকারের পাঠকের বড়ই 

অভাব। গ্রামে গ্রাদে সা হত্য সন্মেলন করিয়া, গভীরভাবে মাহিত্যালোচনা করিতে ইচ্্ুক এবং 

কতকটা নিষ্ধামভাবে এই পথে আগ্রনর হইতে প্রস্তত--এই প্রকারের লোক বদি আগনার। ছু একজন 

করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের অতি মহৎ উপকার হয়। 
আনরা আশ! করি, শুবিষ্যাতে এই প্রকারের লোকের অভাব হইবে না। আমাদের বীর 

জেলা অত্যন্ত দরিদ্র হইলেও আনেক খিনয়ে ভাগাবাঁন। আমরী অনেকেই এখনও গ্রামে বিয়া দোট 
ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্ত আছি । আধুনিক নাগরিক জীবনের বিলাস বাঁপন দিও প্রচ বৈগে। 

নান প্রকারে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, ভুধাপি মোন্রা, কলিকাতা অতি নিকটবন্ধী স্থান 
'সমূহেয়,মত একেবারে 'পরাঞ্জিত, হই নাই), আমাদের গ্রাম জীবন এখনও রহিয়াছে। তগবানের 

: নিকট প্রার্থনকরি, এই জীবন আমাদের চিবস্থারি হউক।. |. 
উচ্চ চিন্তা করিতে হইলে মোটামুটিভাবে দিন যাপন বরা প্রয়োজন, হা আপনারা জ্বানেন। 
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[58 15170 891 07778 আগাদের বালক কালের মুখস্থ করা কথা। ভারতবর্ষ এই 

পথেই অমরতা। লাত করিসাছন | ভগবানের কৃপায় আমাদের এই পথ অক্ুষ্ন থাকুক। কিন্ত আমরা , 

স্থানে স্থান দেখিতে পাই, পাহিত্যালোচনাপন সামান্ত বাতাস পল্লীগ্রামের কোনও লোকের গায়ে লাঁগিলে, ' 

প্রথমেই তাহার চাল বিগড়াইয়! ধায় । সে কলিকাতায় হাটাহাটি করে। কি করিয়া নাম বাহির 

হইবে, সেই জন্ত মাথা খোড়াখুঁড়ি করে-তাহার পর ছুই একজন কৃতীলোকের ছুয়ার ধরিয়া, বদি একটু 
নাম হন», তাহ হইলে চাদ। তুলিয়৷ মোটর গাড়ী চড়িতে বা সিগারেট খাইতে শেখে । 

সমবেভ'সাহিত্যান্দোলন করিয়া! যদি মফঃস্থল হইতে এই প্রকারের লোক প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ 

মানুষের চরিত্রের উন্নতি হইল না-_সামান্ত কলমবাজী, আর তাহার সহিত লোক ঠকাইবার উপায় 
জান--ইহাই যদি দেশের নধো ছড়াইয়া যায়, তাহা হইণে সাহিত্য-সম্মেলনকে একটি সংক্রামক বাধি 
বলিতে হইবে এবং এই সংক্রামক ব্যাধি আমাদের 'এই গরীব জেলায় না আগাই ভাল । অবশ্ত এইরূপ. 

যে হুইবেই বা হইয়াছে, তাহা আমি বলিতেছি না। তবে, একটা বড় কাজ করিতে গেলে অনেকদুর 

চিন্তা করিতে হয়। দেবতা পূজার মন্দির গড়িবার সময়, অপদেবতা বা উপদেবতার আক্রদণ হইতে 
ম্দিয় রক্ষা করিবার জন্তও ব্যবস্থা কারতে হয়। 

মফংম্থলে সাহিত্যের কেন্দ্র কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম | বীর- 

ভূমে অনেক সাহি্ান্রাগী বৌক আছেন এবং বড় লোক ন! হইলেও, সাহিত্যের জন্ত কিছু কিছু 
বার করিতে পারেন, এরূপ লোকের অভাব নাই। আমি আশ] করি, আধুনিক ও আবশ্তক গ্র্থ সমূহ 
যাহাতে সংগৃহীত হয়, এই সম্মেলন হইতে তাহার ব্যবস্থ। হইবে। 

সভাপতির কার্ম্য কি, তাহা বলিগ়াছি এবং বর্তমান অবস্থায় মফ্স্থলে বসিয়া একটা বার্ষিক 

মাছিতা-সগ্গেশনের সভাপতি হওয়া যে ক্ষিরূপ কঠিন কাঁধধ্য তাভাও বলিয়াছি। আমি কিছুগিন সয় 
গাইলে হত, অতি সানান্ততীবে' একট নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারতাম । কিন্ত 

মময়াভাবে তাহাও পারি নাই। 

বর্তমান যুগে উচ্চশ্রেণীর সমালোচকের। বলেন যে, উপন্তাসই সর্বোপদ্তদ সাহিতা ; এখন উপন্তাসের 
উপন্ান বাহলে]র যুগ চলিতেছে । ইহার পূর্বে নাটকের যুগ, তাহার পুর্বে মহাকাবোর যুগ ছিল। 

ডু রি 

জাবাহমীয়তা সাহিত্যের এই যে যুগ-বিভাগ, ইহা অবশ্ঠ বিদেশায় সমালোচকগণের নিকট আমর! 

পাইয়াছি। সাহিত্যের যুগের সহিত-সামাজি ক. মীনা পরিবর্তনেরও সম্বন্ধ আছে--একথা যেন আমর! 
ভুলিয। নম! সবাই % 

ইংরাজী সমালোচক যখন বলিলেন--বর্মান যুগ উপস্ভাসের গন, তখন আমাদিগকে যে ভাহাই 
মানি লইতে হইবে, তীছ। নযে। আমাদিগন্ছে চিত্তা করিতে হইবেল- ইউরোপের সমাজের রা জন- 
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গাধারণের থে অবস্থা, আমাদের অবস্থা ঠিক্ সেই প্রকারের হইয়াছে কিনা ? - হত ফেহ কেহ বিলাতী 
শিক্ষার প্রভাবে সেই অবস্থা লাভ করিয়া! থাঁকিবেন। কিন্তু ' জনসাধারণ ঠিক সেই অবস্থায় পা 
হইয়াছে কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। ৪ 

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের সাহিত্যের তুলনা করিলে গুথমেই আমরা বুঝিতে পারি যে, 
সঞালৌচনা-বৃত্বির সমালোচনা করিগ্না একট। জিনিষ বুঝিবার যে সামর্থ ইংরাজের হইয়াছে--সমা-' 

অভাব লোচন! করিয়। নিজের স্বাধীন মত গঠন করিবার যে অভ্যাম সাধারণ ইংরাদ্বের 
জন্মিয়াছে, আনাদের এখনও তাহার কিছুই হয় নাই। সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভের 

অসস্ভাব বশতঃই, তথা কথিত উচ্চশিক্ষিত বাক্তিগণের মধ্যেও এই সমালোচন।-শক্কি ও শ্লাধীন ভাবে মত 

গঠনের সামর্থা, আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠিল না! কর্ড নর্লের গ্রস্থাবলী যূদি উত্তমরূপে আমা- 
বের সাহিত্য-সংঘ সমূহে আলোচন| করা বায়, তাহা হইলে আমার কথা প্রমাণিত হইবে। 

আজকাল অনেকে বাহিরের জিনিস লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন । তাহার] বলেন--- 
আমাদের কি কিছুই নাই যে বিদেশের সাহিত্য, দর্শন প্রস্তি আলোচনা করিয়া আমরা শিক্ষালাভ 
তা করিব? আমাদের বে কিছুই নাই তাহা নহে--যথেষ্টই ছিল, এবং বথেষ্টই আছে। 
সহায়তার কিন্ত আনরা কন্মাদোনেই হউক, আর ভগবদিচ্ছাতেই হউক, যাহা কিছু উচ্চ ও 

আবশ্যকতা মঙ্গলকর, একদিন তাহা হারাইতে বপিয়াছিলাম। লই জড়তার অবস্থায়, বাহির 

হইতে ধারক! আসিয়া আমাদিগকে জাগাইর] তুলিয়াছে। একটা সামান্ত উদাহরণ দেখুন--বাজা বাম, 

মোহন রায়ের সনয়ে বখন সহ্মরণ লইয়া আন্দোলন হয়, তখন পঞ্ডিতেরা সহমরণের সমর্থনে ধথেদের 
একটি মন্ত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন । রাজ! রামমোহন রায় এই মন্ত্রটকে মানিয়া লইয়া তর্ক করিয়া- 
ছিলেন। তাঁভার কিছুদিন পরে, আচার্ধা মোক্ষমুগারের চেষ্টার বখন খণ্ধেণীয় প্রাচীন পু'থিসমূহ সংগৃহীত 

ও সঞ্চলিত হইল, ভথন দেখা গেল বে ঈ মগ্রটির পাঠে (অগ্রে থলে 'অগ্পে ) এমন ভাবে পরিবর্তন 

কর! হইক্লাছিল বে, তাহার বাহ প্রকৃত অর্থ, ঠিক হাহার বিপরীত অর্থ প্রতিষ্টা কর! "ইইয়ছে। দনীরী 

কোণক্রকও ইহা ধরিতে পারেন নাই ! কিন্ত ইহা এখন ধর! পড়িয়াছে। | 
পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের চেষ্টায় বেদ প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন শান্তর মমুহের বে আলোচিন। হইয়ছে, | 

তাহার সমুদয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করুন বা না করুন, তাহাদের উদ্মের ভূর়সী প্রশ*সা ন। করিলে আমরা 
্রত্যাবায়গ্রস্ত হইব। মোক্ষমুলরের অনুবাদের ভূল অনেকেই দেখাইয়াছেন। . কিন্তু বৈদিক সাহিত্য 

€ তাহীর ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, তিনি যে তুলনামুলক ভাষাতত্ত্বের হুত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তুলনা 

মূলক পুরাণতত্বের আলোচন্] করিয়া তিনি হিন্দু-আধ্য (170০*41)% ) জাতি সমূহের প্রচপিত 

ভাষার মৌলিক ধাতুঞচলর যে রহন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কত জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ, তাহ! লিস্কা, 
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শেষ কর! ধার না। হুঠাঃ রী সাহাযা সাহিত্য-ক্ষেত্ে আমাদিগকে সবর্দাই এঁহণ 'করিতে 

হইবে । তাতে আমাদের অপকার হষবে না_প্রতাত, বিশেষ উপকার হইবে । 
». বীহাদিগফে 0:৩10০1 বলে--অর্থাৎ যে সমূদষ্ন পাশ্চাত্য মনীষী, পুর্কর্দেশের শাস্ত্র সমূহ ৃ 

উ্মন্ধগে আধুনিক পদ্ধতিতে আলোচন! করিয়াছেন, তাহাদের গবেষণার ' সহিত আমাদের উত্তমরূপ 
পরিচয় হওয়া আবহাক | ামাদের মহা ভারত বা বেদাস্ত লইয়া নব্য জার্মীণী বেরূপ পরিশ্রম “করিয়াছে, 
আমাদের তন লইঞ মার্বিপদেশে নে গবেদণা চলিতছে, তাহার শতভাগের একভাগও আমরা আনা- 
রে প্রবর্িত "করিতে পারি নাই ! 

4৫6 আনেকে ধন্োন-_অর্থের অভাব, পুষ্ঠপোঁষকতার অভাব, আমাদের এই পরাজয়লের কারণ। কিন্তু 
ই সম্পূর্ণরূপে সত্তযনছে। সুতীন্র ইচ্ছা থাকিলে, সমবেত চেষ্টা থাকিলে, মানুষ কি না করিতে 
পারে? 'আজ য্মহা অসস্তব বলি মনে হইতেছে, কাল তাহা সম্ভব তইবে। স্বর্গীর হরিনাথ দের 
নত বহুভাষাবিৎ বর্তমান পৃথিবীতে ক্পজন জপ্বিয়াছেন? তিনি অল্প বরসে ইহলোক ভাগ করিয়া- ' 
ছেন, ইহা! আমাদের মহা দুর্ভাগ্য । কিন্ত তাচার জীবনের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে বে, বাঙ্গালী 
জাতির যে গ্রতিভা গাছে, তাহার আলোকে কেবল বাঙ্গল! বা ভারতবর্ষ নহে, সমগ্র পৃথিবী উপকৃত 

ও আলোকিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইন প্রমাণ করিয়াছেন। তীহার 
৯/ বিশ্বভারতী আমাদের জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে--ইহা আনাদের তাৰ সৌভাগোর 
ফখা। শব ভারতীর স্তার প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন আমরা প্রথম যৌবন হইতেই দেখিয়াছি । আজ রবীন্দ্রনাথ 
আমাদের সেই ১০ সফল করিয়াছেন। তিনি বাতীত এ কার্ধা করিবান্র বোগ্যতা বা আর 
কাহার আছে 1; ,আমাদের বীরভূমে-_জয়দেব চস্তীদাস ও নিত্যানন্দের দেশে-_বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । মরা বেনু এই বিশ্বভাবতীর সভিত সংসষ্ট হইয়া সাধন-ঙ্গেত্রে অগ্রসর হই-__ইহাই আমার 
বিনীহ প্রার্থনা / | 

পুর্বে বকিষ্নাছি যে সমালোচনীবুত্তি সুবিকশিত না হইলে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনভাবে চিন্ত। 
করিবার সামর্থ) না৷ জাগিলে, ওপন্ভাসিক সাহিত্যের বাহুল্য জাতির পক্ষে হিতকর নহে । কিন্তআমাদের 
সাহিতো এখন উপন্তাসেক়ই ছড়াছড়ি । গুরলমতি যুবক আর অন্নশিক্ষি তা অলদস্বভাঁবা বুবহীরা এই 
সমুদয় প্রাস্থের গ্রাহক ওপাঠক। আমি ইহা বড়ই অমঙ্গলকর বলিয়। বিবে5ন| করি। বিলাতে বা 
অনা পাশ্চাত্য দেশে, উপন্থাস-সাহিতোর বাছুলা দেখাইয়া ধাহারা আমাদের মতের গ্রাতিবাদ করিবেন? 

তাহাদের প্রতি আমার যাহ! বন্ধব্য তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আপনাদ্দিগকে আমার, 
মত মানিয়। লইতে হুইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে দেশের ও সমাজের 

বাণ্তব অবস্থা বিবেচনা রিয়া, আপনারা নিজ নিজ মত গঠন করিবেন-_ইহাই আমার একাস্ত অনুরোধ | 

রি এত[রত 

উগস্তীস-বাহলা 

চে 
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গুর্বেই নিয়া, বর্তমান সময়ে সাহিত্য-সন্মেলন টারিট শাখাষ বিভক্ত হইল ধাকে। বাশনিক শাখা 
দার্শনিক পাখা. ইহার মধ্যে অগ্তম। দার্শনিক শাখার. বনি সভাপতি হইবেন, বাঙ্গালা! সাহিতোর 

মধ্য দিয়, স্ৎসূরের দার্শনিকী চিন্তা কি পরিমাণে উদ্ন্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; 
তাহাকে তাহার হিসাব দিতে হইবে। বর্তঘান পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের দার্শনিকী সাধনার সংক্ষিপ্ত পরি- 
চু, তাহার নিকট আশা করি। ইংরাজী ভাষায় বে সদুদয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হয়, সেই? 
গুলি সংগ্রহ করিয়৷ পড়িলেই গুণবান্ ব্যক্ত, এই কার্য অনায়াসেই করিতে পারেন। নীতিবিজ্ঞান 
বা 11৩ মন্বদ্ধে ত্রেমািক কাগজ আছে--মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মাসিক কাগজ আঁছে। তাহা ছাড়া, 
হিবার্ট জরণ্যাল প্রভৃতি দার্শনিক পত্রিক! সকলেরই পরিচিত। মফস্বলে বসিয়া 8 সমু : কাগজ 
নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা এক ব্যক্তির পক্ষে কঠিন। কিন্তু সমবেত চেষ্টা খাঁকিঞ্জে, একটা!” বাবস্থা 
বাঁ ০1৫80018880 থাকিলে, ইহা সহজ হইয়া পড়ে । কেবল যে বাগজগুলিই “আলা যার তাহা নহে-... 
দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাঁশ করিয়া! ধাহারা ওকালতী বা শিক্ষকতা করিতেছেন, এবং "দিনের পর 'দিন 

বাহাদের বিগ্ভায় মরিচা পড়িয়া বাইছেছে, তাহাদিগকে খাটাইয়া এই সব জিনিষ পড়াইয়, তাহাদের 

নিকট,হইতে এই সকলের সারদশ্বা আমরাও যে যাটামুটি জানিয়া লইতে পারি। | 
সম্প্রতি দেখিলাম, শ্রদ্ের শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় মল্প গ্রীক হইতে গ্রীসীয় সভাতার 

ইতিহাস ম্বস্ে গর্থ প্রচার করিরাছেন। সেই গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি বা! 011৩ এর সহিত, 
গ্রীসীয় সংস্কৃতির সুনিপূণ তুলনামূলক মনালোচন] করিয়াছেন। ই বড়ই প্রশংসার কার্য হইয়াছে | 

“মানসী ও মর্মববাণী” পত্রে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নাথ হালদার মহাশয় সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবন্ধ গ্রকাশিত 

করিতেছেন, তাহা বর্তমান যুগের সম্পূর্ণ উগযোগী। তিনি আধুনিক গর্শনশান্ত দহ উত্তমরূপে আয় 
করিয়াছেন, এবং একালের লোক যাহাতে বুঝিতে পারে, ঠিক সেই ভাবে তাহার বক্তবাঁ তি প্রচার 

করিতেছেন। পূর্বে (অধুনা গরলোকগত) ডাঃ সতীশচন্ত্র বদ্দেযাপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যদর্শ্ন" সম্বন্ধে থে 

ইংরাজী গ্রন্থ লিখিরাছেন, তা নব বাঙ্গালীর দাঁশ্নিকী প্রতিভার উৎকৃষ্ট উদাহরণ! কিন্ত তিনি 

ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্বর্গীর উদ্লেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় 'প্রবন্ধগুলিও নব্য 
বঙ্গের দাশনিকী চিন্তায় উচ্চশ্রেণীর দান। বাঁহা হউক, পূর্বতন মনীধিগণের সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার 
আমার সমরও নাই, সামর্থ্ও নাই। বর্তমান সমরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রদথনাথ' যুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

“বেদ ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ. শীবক্ত মহেশ5দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপনিষদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বিশেষভাবে 
উল্লেখবোগ্য | ্ 

বর্তমান সময়ে দর্শন বলিতে অনেক জিনিষ বুঝায়। হার্কাট স্পেন্সার বা জন পার্ট মিলও 

দার্শনিক, আবার কেয়াড, গ্রীণ 'প্রহৃতিও দার্শনিক | কিন্তু দর্শন শান সম্বন্ধে ইহাদের সংজঞাই বিভিন্ন 



বীরড়ূমি 

নদে |. আমা কি কাহাফেও উপেক্ষা করিতে পারি না। যিনি প্রত্যক্ষবাঁদ বা [03165157 

প্রচার করিতেছেন তিনিও দাশনিফ, “আবার যিনি বাস্তব প্রয়োজনবাদ বা ঢ75010690 প্রচার 

করিতেছেন তিনিও দার্শনিক ॥ যিনি পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের ( 8য1)0117791)02] 00010010925 ) 

প্রচারক তিনিও দার্শনিক । কিন্ত আমর! আমাদের দেশে দর্শন শাস্ত্র বলিলেই, পরমার্থ তত্বের আলোচনা 

সুবিয়া থাকি । বর্তমান কালে দর্শন বলিতে কি বুঝার, তাহাও জানা দরকার । কেবল প্রাচীন 

দর্শনের স্বপক্ষে দুই চারিটি কণা বলিলেই, গার্শনিক বিভাগের সভাপতির কার্ধা করা হইবে না । 

আমাদিগের সমবেত সাহিতান্দৌোলন, দাশনিক বিভাগে যদি কিছু সত্য সভ্য করিতে চাছেন, 

তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস, যাহা গ্রতীচ্য জগতে নূতন নৃতন মনীষী কর্তৃক প্রচারিত হইতেছে, 
সেই সমুদয় ইতিহাসের সহিত আমাদের দেশবাসিগণের যাহাতে পরিচয় হয়, সেদিকে লক্ষা রাখা উচিত। 
ইংরাজী ভাষার বিশ্ববিষ্(লয়ে অনেকেই উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অনেকে পরীক্ষা 

দিয়া বা প্রবন্ধ.পিখিয়া যশোলাভও করিতেছেন । কিন্ত তাহাদের বিগ্তার দ্বারা, দেশের বিশেষ কোন 

কা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। বদদিই বা! হইতেছে, তাহ। এতই অল্প পরিমাণে হইতেছে বে ধর্তব্য 
নহে বলিলেও অত্যুক্ি হয় না। বিশ্ববিদ্'লয়ের অধীত বিগ্তাকে পরিপূরণ করিবার চেষ্টা, আমাদের 
সকিত্য-সন্মেলনের উদ্দেশ হওয়া আবশ্তুক। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ছাত্রের! ইংরাজী ভাষায় মনোবিজ্ঞান, 

নীভিবিদ্ঞান, সধারণ দন, দশনশাঙ্্রের ইতিহাস, ধঙ্মবিজ্ঞান প্রন়্তি পাঠ করেন । তাহা ছাড়া স্যাঁজ- 

(বজ্ঞান, অর্থনীতি, বাঁজনীি প্ড়ভিরও আলোচনা হয়। হম়ত এমন ধিন আসিবে, যেদিন আমাদের 

[বশ্ববিষ্ঞালয়ে, এই সয় ব্ষরের বাঙ্গালা ভাবায় পঠন পাঠন চলিবে। কিন্তু এশধিন তাহার হঠন। 

হওয়া! উচিত ছিল। : সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্রগণের জন্ত বাঙ্গালা ভাষায় এই সমু বিষয়ের 
কি ব়্ৃতাক্রহির্তে পারেন না? অবশ্য কলিকাতার সে প্রকার বত নহে-বাছার সংবাদ খবরের 

কাগক্ছে প্রকাশিত হয়, যাহা গুনিতে বড় কেহ যায় না এবং যদিই বা কেহ যায়) তাহা হইলে অধিকক্ষণ 

থাকে না--এবং থাকিলেও হয়ত কিছু পায় না। কিন্তু খবরের কাগজে যখন খবর বাহির হইয়াছে, 

তখন মেই বক্তৃতার বাহার! ব্যবস্থাপক, তাহারা অগ্লানব্দনে টাদার খাত। লইয়া বিগ্কোৎসাহী ধনী ব্যক্তির 
দুয়ারে যাইতে পারেন। আমি এ-প্রকারের বক্তৃতার কথা বলিতেছি না! সত্যকার বক্তৃতা--যাহা 

জস্ঘ, শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষক--এই প্রকারের বক্তৃতার দ্বারা বাঙ্গাল! ভাষায় নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 

প্রভৃতির আলোচনা, বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রগণের মধ্য প্রবর্তিত হইলে ছাত্রগণেরও উপকার হয়, আৰু 

দাঁশনিকী চিন্তা দেশের মধ্যে অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় শিক্ষাপরিষংও এই কার্যে 

হবক্ষেপ করিতে পারেন । 

আমাদের লাছিত্যান্দোলনের আর একটি লক্ষ্য থাকা উচিত। ধীহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষা 



বাহিত্য-সাধনার আদর্শ ৪৯. 

পাইতেছেন, তাহাদের সহিত সেকালের প্রাটীন বিদ্তায় ধাহার! কৃত বিষ্ঞ, সেই সমুদয় ব্রাঙ্ছণপ্ডিতগণের 

পু মানসিক ব্যবধান, দিনের পর দিন বাড়িয়া বাইতেছে। প্রাচীন বিস্তার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে 

অশ্রুসপ্বরণ করা যায় না। সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষ! প্রবর্তিত হওয়ায়, উপার্ধধারী পণ্ডিতের সংখ্যা 

প্রাচীন ও নবাগম্থী  বাঁড়িতেছে। অনেকে পাটা বা সাতটা উপাধি লাভ করিতেছেন । সংস্কৃত বিভ্যার 
, শিক্ষ্থীরমিলন. এই প্রসার অবশ্ত সুখের বিষয় বটে। কিন্তু বিস্তার গভীরতা ক্রমেই যেন লুপ্ত 
হইতেছে__ইহা। বড়ই ছুঃখের বিষয় ! আমাদের বীরভূমে এখনও পণ্ডিত শ্রীবুক্ত রামত্রঙ্গ স্তাযতীর্থের হ্যায় 
প্রাচীন পণ্ডিত রহিরাছেন। তাহার স্তাস প্রাচীন পণ্ডতগণের শাস্তজ্ঞান বিশ্বয়াবহ । কিন্তু এই শ্রেণীর 

পণ্ডিত অধিক দিন আমাদের দেশে থাকিবেন না। এই প্রকারের পাগুত 'বুক্ষা, ধর্মারক্ষক হিন্দুসমা- 

জের কাঁধ্য, সাহিত্য-সন্মেলন বা সাহিত্য পরিষদের কার্য নহে। কিন্তু সাষ্টিত্য-পরিষদ 'বা সাহিত্য- 
সন্মেলন যদি সংস্কৃত বিষ্তার্থিগণর নিকট, একালের বিদ্বার আলোক কিয়ৎ পরিমাণে লইপনা যাইতে 
পারেন, আর িশ্ববিদ্ঠালরের দ্াধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ঘবকগণের সমক্ষে সেকালের বিদ্ার কিরণ, যদি 

কিয়ঞ্পরিমাণে ছড়াইনঁ দিতে পারেন-এই উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণকে যদি মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত 

হইবার ও সম্মিলিত হইয়া পরুষ্পন্নের মপ্যে '্লীতিপুর্ণ হ্বদরে ভাবের আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা 

করিতে পারেন, তাহা হইলে এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা! অচিরেই তিরোহিত হয় । জাপানে 

এক সময়ে প্রাচীন-পন্থী ও নব্য-পশ্থীর ভিহুর এই প্রকারের ব্যবধান জন্গিক্সাছিল এবং গেই ব্যবধান দূর 

করিবার ব্যবস্থাও হইস্লাছিল। জাপানে নিদাঘ-বিষ্তালয়ের (51701, 1407০01) প্রবর্তনের দ্বার! 
এই ব্যবধান দূরীক্কত হয় । আমাদের দেশে প্রাচীন কালের বিদ্যা! যে সমুদয় স্থানে আলোচিত হইয়া 
থাকে, সেই সমুদয় স্থানে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কিছুদিন করিয়া থাকিয়া যদি কিছু পরিশ্রম 

করেন, তাহ। হইলে উভয়দিকেই সুবিধা হয় এবং আমাদের জ্ঞানরাজ্যেও যথার্থ উন্নতি হয়|, 

এইবার ইতিহাস সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিতে চাই । ভারতবর্ষের ইতিহাদ সম্বন্ধে জার্মান, 
ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি পঙ্ডিতেরা৷ সমবেতভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। 

তাহারা অনেক সময়ে অসতর্ক ভাবে, নানারপ হান্তোদ্দীপক মন্তবা নির্ভয়ে ও নির্পজ্জভাবে প্রচার করিয়া- 

ছেন। অনেকে আমাদের সভ্যতা ও সাধনাকে অবজ্ঞা করিবার জন্তই যেন প্রতিজ্ঞা করিয় কর্পার্ষেতরে 

ইতিহাস-শাখা অবতীর্ণ হইয়াছেন--এ সমুদয় কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিস্ত এই 

পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে অনেক সাধুপুরুষ রহিয়াছেন, তাহাদের সত্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অতীব প্রশংসনীয় । 
এশিয়াটাক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই, আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনা 

একক্প চলিতেছে । বঙ্গীয় সাহিত্য-পর্রিষণও এই বিভাগে কার্ধয করিয়াছেন প্রত্নতত্বের আলোচন। 

কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যালোচনার সর্কপ্রধান কাধ্য হইয়া পড়িন়াছে। অভীতের ইতিহাস 
ণ 
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আহবান! করির। একটাঁ মীমাংসায় উপ্রনীত হওয়া বড়ই কঠিন। ্রতিহাসিক সিদ্ধান্ত লইয়া আমাদের 

এই হঙতাগা দেশে, ইছারই মধ্যে দলাদলি ও গালাগালি হুত্রপাত হইয়াছে । সত্য নির্ধারণ যেখানে 
উদ্দেত সেখানে মতভেদেক জন্ত মৈত্রীর অসপ্তাব হইবে কেন, আমরা তাহ! বুঝিতে পারি না। সাহিত্যে 

পৃষ্ঠপোষকতা! ব! ধনবান বাঁক্তির সাহায্য আবহাক। কিন্তু এই পৃষ্ঠপোধকত! হইতেই, স্থায়ী দরাদলির 

জগ্ম হয়। যেখানে পৃষ্ঠপোষকতার গ্রত্যাশ! নাই, সেখানে বোধ হয় দলাদলি হয় না। ১৭ 
অতীতের ইতিহাস আলোচন! করিয়! সকল সময়েই যে একট! মীমাংসা পাওয়া যাইবে, তাহ! 

নহে। শ্লীদাংসার জন্ত আলোচন! নহে--আলোচনার জন্যই আলোচনা । মানুষের মধ্যে অনেক গুলি 
বৃত্তি জাছে। এই বৃত্তিগুলির অনুশীলনের ভন্তই মানুষ শাস্তরচচ্চা করে। মানুষের একটি বৃত্তির নাম-_ 
এঁতিহাসিকী বৃত্তি (111518৯1571 96740 )। এই বৃত্তির অনুষালন আবহ্ঠক। বর্তমানের যেকোন 

মমস্তা! যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে, এই বৃত্তির যথাথ প্রয়োগ 'আবহাক | কিন্তু অন্ু্রীলন না করিলে এই 
বৃত্তির বিকাশও হইবে না এবং আসা ইহার বথাযথ প্রয়োগও করিতে পান ন। । অর্তীতের ইতিহাসে, 

নীমাংসার যে গ্রয়োজন নাই তাহা নহে) তবে এ ভন্ত ব্যস্ত হওয়ার ফোন কারণ নাই। ইংরাজীতে 
যা্াফে উন্মুক্ত সমন্ত। (বা 01১07) 01980107) ) বলে, তাহ সকল সনয়েই খাকিবে। কাজেই 

এঁভিহালিক আলোচনায় ধৈর্য ও মত-সহিষুণত| এবং সর্ধোপরি সত্যনিষ্ঠা একাস্ত্ আবশ্বক । তাড়াতাড়ি 
একটা! সিদ্ধান্ত কর বড়ই অহিতকর-স্থতরাং সর্ব! বর্জনীয় । 

বর্তমানকে উঈতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে বুঝিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্ঠা আমাদের জাগিক়াছে 
বলিয়। মনে হয় না। ইউরোপে অগষ্ট কোৎ ও হেগেল যে পক্ধতি প্রধর্তন করিয়াছিজ্নে__ প্রথমেই 
সুত্স্থাপন করিয়৷ সেই হুত্রাঞ্ছুসারে সতা সমূহের আলোচনা, যাহাকে অবরোহ-পদ্ধতি বলে, আমরা 
অর্থ/ৎ ভারতবর্ষের লোকেরা স্বভাবতঃই সেই পদ্ধতিতে অভ্যন্ত। বর্তমান যুগে বিত্ত আরোহ পদ্ধতিতে 
অত্যন্ত হইতে হইবে। মনীষী মোক্ষমূলর যে উতিহাসিক পদ্ধতি সুষরূপে প্রবন্তিত করেন, তাহা এই 
আরোহ-পদ্ধতির পুর্ণ বিকাশ । আমাদের দেশের মনীষী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ শ্রীল মহাশয় ক্রম-বিকাশের 
শৃত্র-মন্থলিত তুলনামূলক এঁতিহাসিক পদ্ধতির কথা, ইউরোপের বিৎসমাজে ব্যাখ্য। করিয়া যশোলাভ 
করিরাছেন--ইছা! আপনার! সকলেই অবগত আছেন। তাহার পদ্ধতির ইংরাজী নাম-_[719০110০ 
(০০১7175৮00 10601509, 89019197760569 7 09 160৮৮ 0৫ 0:৮0186108)1 হাহারা বাঙ্গালা 

সাহিত্যের আলোচনা! করেন, তাহার! মনীষী ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “সামাজিক প্রবন্ধ” পাঠ করিলে 
বেখিবেন যে, তিনি পূর্বেই এই পদ্ধতির তুত্র স্থাপন! করিয়াছেন। প্রতিহাসিক সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ 
সঙ্থদ্ধে তিনি বাহা বাঁণয়াছেন, তাহ! বড়ই নুল্যবান। আমার বলিবার কথ এই যে,.দেশের লোকের 
ভিতর শ্বাহাতে এতিছা সিকী বৃত্বির বখাযখ অনুশীলন হয়, সে জন্ক আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হুইবে। 
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ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বন কর্মী বহু কার্ধা কবিয়াছেন। উত্তরবঙ্গ, নুগ্রসিন্ধ 

এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নেতৃত্বে যাহা করিয়াছেন, তাহা তীহাদেয় গৌরবের 
) কথা । আমাদের বীরভূমের “বীরভূম বিবরণ” যে ছুই খণ্ডে বাহির হইয়াছে, তাহাও অতি প্রশংসার 

বিষয়। আমর! আশা করি, "বীরভূম বিবরণে'র অবশিষ্ট অংশগুলি সত্বর বাহির হইবে 
, « কিছুদিন হইতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতেছি । এসম্বন্ধে 
আধুনিক গ্রন্থগুলি আলোচন! করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ঘা, 0. [0181697 
21. 4 মহাশয়ের £1091910 [71500)100] [৮501007 নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । অক্সফোর্ড 

বিশ্ববিষ্ঠালয় যন্ত্র ইহার প্রকাশক । পাজ্জিটার সাহেব, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি 
ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন আমাদের বেদ ও পুরাণ আলোচনা করিয়াছেন । অতীত ভারতের 

ইতিহাস রচনায় বৈদিক ও পৌরাণিক-_-এই উভয় শ্রেণীর উপকরণের মধ্যে প্রভেদ কি, সে সঙ্ন্গে 
তিনি অনেকগুলি নূতন সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন ! মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ৭. 1", 7312000: প্রণীত 
[010 4২ 1) 0) ০£ 10018 4 নামক একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ বাহির হইয়াছে । প্রাচীনতম কাল 

হইতে ভারতীয় শিল্পকল। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তিনি আলোচন! করিয়াছেন। 1107)6] 1). 7397719; 
সাহেবের 415010016108 01 100012 আধুনিক গ্রন্থ, মাত অল্পপদিন পূর্বে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। 

বৈদিকযুগে ভারতীয় সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহ! জানিতে হইলে, এই গ্রন্থখানি বিশেষ সাহাধা করিবে। 

এই সনুদয় গ্রন্থ আমাদের লাইব্রেরীর জন্ত সংগৃহীত হইয়াছে । এই প্রকার মল্যলান গ্রন্থ সংগ্রহে 

আমরা দানিদ্রা ক্লেশ সহা করিয়াও অগব্যয় করি। কিন্তু এসব বিষয়ের আলোচনা করে কে?. 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বা কলিকাতার ধনবান ব্যক্তির পুষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বছু বছ লাইব্রেরীতেও যে 

সকল প্রাচীন অথচ মুল্যবান মাসিক পত্র নাই, আমর! তাঁহাও কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত করিয়াছি । 

মধ্যে মধ্যে ছুই একজন সাহিত্যিক দরদেশ হইতে আনিয়া পদধূলি দানে আমাদিগকে কৃতার্থ করেন। 
কিন্তু বীরভূম গলার, এবং এমন কি সদর সিউড়ীর কেহ তাহা জানেন কি না সন্দেহ! আমি 

বীরভূমের নিন্দা করিতেছি না__দেশের সাধারণ অবস্থাই এইরূপ ! 
বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের অনেক সভ্য আছেন। কিন্তু সভ্য সংগ্যা দেখিয়া কেহ বাঙ্গলা দেশের 

সাহিত্যান্ুরাগী লোকের সংখ্যার তিসাব করিবেন না। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী বর্ধরচারী যখন 
যেখানে কর্শন্ত্রে বদলী হইয়া! বান, সেখান হইতে পরিষদের সভ্য যোগাড় করিয়া! দেন;। এই প্রকারে 

অনেকেই সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি এই প্রকারে সংগৃহীত সভাগণের মধ্যে কেঠ ফে 

সাহত্য-পরিষদকে সাহিত্য 'পারিষদ” বলেন। সাহিত্য-সন্মেলন সম্বন্ধেও আমর! অনেক কথা ওনিতে পাই । 

এমন কথাও শুনা গিয়াছে যে, কোন স্থানে সাহিতা-সম্মেলন উপলক্ষে জমীদারের প্রজাদের উপর কিছু 



৫২. 
_ফিটু *বাক মাদাষ্ করিয়াছেন! আশা করি ইহা সত্য নহে। এ সম্বঙ্ধে আমার বক্তব্য এই ধে, 
জানের বিস্তার ভ স|ছিতিকগণের জীবনের উন্নতিই, সাহিত্যান্দোলনের উদ্দেস্ত হওয়া উচিত। এই 
আন্দোলন যেন ব্যবসায়ীর, বিজ্ঞাপন নাত্রে পরিণত না হয়। 

কতকগুলি ভুদক্গ সাহিত্াগ্রচারক বদি দেশের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া, নিয়গিতভাবে আলো. 

চনা করিতেন, তাহ! হইলে অনেক কায হইত। রাহিত্য-সন্মেলন প্রভৃতি করিয়া নবদ্বীপপরিক্রম:, 

ব্রজপরিক্রম! প্রন্ঠৃতি গ্রন্থ ছাপাইয়| দে অর্থ হয়, সেই অর্থের দ্বারা এই প্রকারের প্রচার কার্ধ্য রক্ষা করা 

অসস্ভব নহে । কয়েক মাস পূর্বে, “মানসী ও মর্মবাণী” পত্রে স্ুকবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে আলো- 

চনায় আমি এই প্রপ্তাব করিয়াছিলাম। আমরা মফংম্বলের লোক, আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, 

সাহিতা'রাজ্যে আমাদের প্রকৃত অভাব কি? এবং সেই অভাব কি প্রকারেই বা পুরণ করিতে পারি? 
অনেক দিন সাহিত্যের আন্দোলন চলিতেছে । এখন আমাদের বুঝিতে পারা উচিত, কলিকাতার 

প্রতি চাহিয়৷ থাকিলে চলিবে না। বাহারা সদয় তাহারা সাহাধ্য করুন-_কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত মন্তকে 
তাহাদের সাহ্বাধা গ্রহণ করিব। কিন্তু আমাদিগকে জানিতে হইবে মে, আমাদের গ্রামের কাজ গ্গ্রাম 
হইতেই করিতে তনে | আগরা দরিদ্র) পিন দিন আমাদের দারিদ্র বাড়িয়া বাইতেছে। নৃতন 
শৃঙন ব্যাধি আমাদের গআহিথা গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসতি স্তাপন করিতেছে । গ্রামা দলাপলি5 
আমরা জীর্ণ; দেশের ধন বহার আ্োতের ন্যায় রাজধানীতে কেন্ত্রীভূত হইতেছে-_আমরা অসহায় হইয়া 
পড়িতেছি। কিন্ত তথাপি আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সাহিতা ও সচ্চিন্তার সাহাবো আমাদের এই 
চর্দীশা মোচন করিতে হইবে । গ্রামে গ্রামে বীণাপাঁণির মন্দির প্রতি্টিত হউক, নরনারী সকলেই জাতি- 
ধর্ম নির্বিশেষে বাণীর মন্দিরে সম্মিলিত হউক! 

দর্শন ও ইতিহাস সম্থ্ধে যাহ! বলিলাম, পিজ্ঞান সঙ্বকেও ঠিক দেই কথাই বলিতে চাই । বৈজ্ঞা-' 
নিকী বুদ্ধি বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্ববাপার বুঝিবার অভ্যাস যি দেশের লোকের না হয়, তাহা 
বিজ্ঞানশাখা . হইলো, কেবল বিজ্ঞানের গ্রন্থ তর্জমা করিলেই কাজ হইবে না। এই কথাগুলি 
আমি পুনঃ পৃন্নঃ কেন বলিতেছি, তাহার হেতু নির্দেশ আবগ্তক । আমরা সমস্ত বাপার বাহির হইতে 

দেখিতে শিিয়াছি। সাহিত্োর উন্নতি করিতে হইবে, আঙ্গুন চাদ তুশিয়া কতকগুশি বড় বড় বই 
ছাঁপাইয়! ফেল। যাউক। ইহা বহিমুখী মনোবৃত্তির পরিচায়ক | ঘেমন বল হইল-_বিষ্ভালর় করা 
যাউক, অমনি বড় বড় বাড়ি, চেয়ার, টেবল প্রভৃতি সরঞ্জাম আমাদের মানস নেত্রের পুরোভাগে জাগিয়া 
উঠিল। বিস্তালয়ের নুতন ব্যবস্থা বদি করিতেই হয়, তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞান্ত এই হওয়া! উচিত-- 
পড়াইবে কে এবং কি গড়াইবে? অর্থাৎ প্রতোক প্রচেষ্টা, মান্থুষকে মুল করিয়া আরম্ত করিলে, প্রাণ 
শক্তির সাহাযো বা আত্মার ভূমিতে কার্ধা করা হয়। ভারতবর্ষের ইহাই নিজস্ব পদ্ধতি | 
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বিজ্ঞানের আলোচন! সম্বন্ধে একটি কথা বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি । আমাদের দেশে 
কিছুদিন হইতে নূতন নুতন অবতার প্রতিষ্িত হইতেছে এবং নৃতন নূতন ধর্মমমগুলী গড়িয়া উঠিতেছে। 
এই সব ধর্মমগগুলী কর্তৃক অসংখ্য গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে। সেই সমুদয় গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার 

ছড়াছড়ি দেখিলে প্রাথে বড় কষ্ট হন্ন। সিদ্ধ মহাঁপুরুষেরা যোগশক্তির দ্বারা এমন সব কার্ধ্য করিতে 
পরেন, যাহা সাধারণ লোকে করিতে পারে না ইহা আমি অস্বীকার করি ন!। পিনেট (4:29 
91010) সাহেব তাহার 0০০011 ০1 গ্রন্থে যে সমুদয় সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তির কথ!' 

বলিয়াছেন, তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। সাইকিকাল রিসার্চ সোসাইটি প্রভৃতির যে চেষ্টা 
ও উদ্যম, তাহারও আমি খুব প্রশংসা করি। কারণ এই সকল ব্/!পার অলোকিক হইলেও বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতিতে ইহার আলোচন! হইতেছে । কিন্তু আনাদের দেশে অঠি অঞ্প শিক্ষিত লোক কর্তৃক যে সব 
অলৌকিক ঘটনা ঘোষিত হইতেছে, এবং ব্যক্তিবিশেষের অলৌকিক কার্যকলাপ প্রচার .করিয়! সর্ল- 

চিত্ত নরনারীকে শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া কতকগুলি চতুর লোকের যে স্বচ্ছন্দ জীবিকার ব্যবস্থা 

হইন্ডেছে, তাহাতে কি প্রমাণিত ভয়? তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় ফে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি আমাদের দেশে 
এখনও বিকশিভ ও গ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অগ্ট কৌত মানব সমাজের ক্রমবিকাশে যাহাকে প্রথম 

প্র বলিয়াছেন, এবং বাহার নাম দিনাছেশ *আলৌকিকের দোহাই দিবার যুগ,” আমাদের দেশে এখনও 

সেই যুগ চলিতেছে । আমি প্রাণের গভীর বেদনায় এই কথা আপনাদের নিকর্ট নিবেদন করিলাম 
আমি সংস্কারক নহি--আমি প্রাচীনপন্থী রক্ষণণাল হিন্দু, কিন্ত আমি মনে করি যে 'অলৌকিক সত্য 
হইলেও, অলৌকিকের উপর ধন্মজীধনের প্রতিষ্ঠা সস্তভবও নহে--_সঙ্গ তও নভে । 

... ভগবান নাভিষকে বিচারণা-শক্কি দিয়াছেন-__তাহাঁর বথাবথ সধ্যবহাঁর করিতে আঘরা ধর্ীতঃ 

বাধ্য । বিজ্ঞান পন্যের পিরোপা নহে | বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানুষের ধর্মবৃদ্ধিকে দট়ীক ত করিবে--শিথিল 

করিবে না। দেশের কি ছুরবস্থা, একটি সামান্ত ঘটনার দ্বারা বুধাইতেছি। একজন লোক, একজন 
কলেরাগ্রন্ত রোগীকে আরোগা করিরাছেন। বই ছাপাইয়] প্রচার কর। হইতেছে- অতএব ঠিনি সাধু, 
তোমরা পূজা লইয়্! তাহার মন্দিরে প্রণামী দিনা ঘাও-_ তীহার অলস, মুর্খ, অকর্ম্মণা ও চগ্সিকহীন 
শিষ্যগণকে, রাজার আদরে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, তোমাদের পরলোকের সুবিধা করিয়া লও! এই 

শ্রেণীর বই ছাপাইতে পয়সার অভাব হয় ন1-_পঞ্সসাওয়াল। অনেক লোক, এই শ্রেণীর বহি ছাপাইতে 
টাকা দিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সুলভে খ্যাঠিলাভ করেন। আবার হয় ত দেখিৰ, তাহাদের মধোই 

কেহ একদিন, সাহিত্য-দম্মেলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন ! 
আমার বক্তব্য এই যে, রজার্সের মত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, বিমি বহু গবেধণ। 'ও পরীক্ষা করিরা, 

কলেরা রোগের গৃতন ঠিকিৎ্সা-পদ্দতি হাবিষ্কৃত ও পবঠিত করিয়াছেন, কলের! আরোগা করিবার জঞ, 
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ঝি 914” বলিয়া কাহারও পুক্গা করিতে হয়, তাহা হইলে এই রজাসর সাহেবেরই গুঁজা হওয়া 
উচিত। | 

স্বাস্থাতত্ববিৎ তৈজ্মানিক পঞ্ডিতদিগের চেষ্টায়, নানা রোগে উপদ্রত মানবের বাসের অধোগ্য 

গ্বিত্বূত জনপদ, স্বর্গের স্যার স্থাস্থযসম্পন্ন হইয়াছে! মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, পৃথিবীতে এই প্রকারে 
জরযুক্ত হইয়াছে ও আজও হইতেছে । কিন্তু এই সব কথা৷ আমাদের দেশে কতটুকু প্রচারিত ,হয়? 
কলেজে যাহার! বিজ্ঞান পড়িয়া পাশ করিয়। বাহির হই বায়, চাকুরী না পাইলে তাহারাই, অলৌকিক 

ঘটন! গ্রচার করিয় অবতা'র গড়িয়া নূতন ধর্ম-ন গুলী খাড়া করে। এই ঘটনা দেশের মধ্যে সংক্রামক 

হইয়া! পড়িরাছে। আজও বাহাদের মানসিক অবস্থা এইরূপ, তাহারা বিজ্ঞান চষ্চা হইতে, এখনও 
' বছদুরে পড়িয়া রহিয়াছে ! 

ইংরাজ কবি টেনিসনের পপ্রিন্সেস” নামক কাবো একটি মেলার বিবরণ আছে। সে একটি 
গ্রাম্য মেলা । সেখানে বিজ্ঞানের বিজয় মহিমা, নানারূপ দৃশ্ঠের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে প্রদরশিত 
হইতেছে । আমাদের দেশেও এইরূপ মেলা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে ভাল ,হয়। 
আমাদের দেশে গ্রামের লোক ব্যারামে ভূগিতেছে, নিকটে চিকিৎসক আছে, দাতব্য চিকিৎসায় আছে 

-"কিন্তু ডাক্তারকে দেখাইয়া! ওষধ খাইবে না! কারণ সে বুঝিয়াছে, অদৃষ্টের ফল এড়াইবার উপায় 

নাই--সে অলম, একেবারে তমোগুণে শাচ্ছন্, আত্মশক্তির মহিমা কি, সে ভাবিতে পারে না। সেই 
মানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে, বিজ্ঞানের আলোক বিস্তার করিতে, সহম্্র সহস্র নিষ্ষাম কর্মীর প্রয়োজন । 

আমাদের এই সাহিত্য-সন্সেলন হইতে, এই প্রকারের কর্গীর উত্তব হউক। 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমি আর কি বলিব? আমার পক্ষে অনধিকাঁর চচ্চ| হইবে । বে দেশে 

আঁচার্ধা প্রঞু্চন্ত্র ও জগদীশচন্দ্রের উদয় হইয়াছে--যে দেশ ভ্ইতে এই ছুই চন্দ্রের প্রতিভা-কৌমুদী 

সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়! পড়িয়াছে, সে জাতি বিজ্ঞান-বাক্ধযে বে মিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ, তাহাতে আবু 

সন্দেহ কি? বোলপুর শাস্তিনিকেতনের সুধী শ্রীজগপদানন রায়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 

প্রয়োজন। তিনি কোনও মৌলিক গবেষণ! করেন নাই । কিন্তু বাঙ্গাল] ভাঘায় সহজবোধা বৈজ্ঞানিক 

গ্রন্থ গ্রচার করিয়া দেশের উপকার করিতেছেন । 

আপাততঃ আমার আর কিছুই বলিবার নাই । আপনার! হয় ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার 
কথা শুনিয়া, যদি কেহ বলেন--'ছোট মুখে বড় কথা” _-তাহ। হইলে আমার দুঃখ 
করিবার কারণ নাই। আমি যাহ! বলিয়াছি, আমার মনে হয়, তাহা অত্যন্ত 

মাধারণ কথা । কোনও কথায় কিছুমাত্র নৃতনত্থ নাই। যদি নূতন বলিয়] মনে হয়, তাহ! হইলে আপনার! 
দয়া কুরিয়া চিন্তা করিক্ক] দেখিবেন, এবং আমার ভ্রান্তি সংশোধিত করিষ্বা আমায় উপকৃত করিবেন । 

সধাপ্তি 



গ/সিক-সাহিতা ৮৫ 

কোন কোনও স্থানে, সমালোচনা যদি তীব্র হইর! থাকে, তাহা হইলে আমার অপরাধ মার্জনা 
করিবেন । আমি প্রান্ন একা,--অথবা, এক আধজন অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া, ঘরের কোণে বসিয়া, নানারপ 

চিন্তা করি। সুতরাং সামাজিক জীবনে, বাহার। চলা-ফেরা করেন, তাহাদের স্তার অসীম সহিষ্তা এবং 

মাঞ্জিত ভাব আমার হয়ত নাই। আমার উক্তির ভিতর যদি এককণাও সত) থাকে, দয়! করিয়া 

তাহাই গ্রহথ করিবেন। ও 

আমর! কেহই চিরদিন থাকিব না। খন ছিলেন, তিনিই আছেন, এবং চিরদিন চিপ্নকাল 

একমাত্র তিনিই থকিবেন। , অতীতে বাহার আনিয়াছিলেন, তাহাদের জীবনে, বছ মুর্তি ধারণ করিয়া, 

তিনিই লীলা করিয়াছেন। আবার, আজ বর্তমানে, ধাহারা রহিয়াছেন, তাহাদেরও জীবনে, চিন্তায়, 
কল্পনায়, আশার ও আকাজ্কার তিনিই, তাহার আনন্দের খেল। খেলিতেছেন ! আমরাই বা! কয়দিন ? 

--কোন্ অজান| অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া যাইব । এই রঙ্গমঞ্ে নব নব অভিনেতা ও অভিনেত্রী 

আমির হাসিয়া কাণিরা, অংলোকে আধারে নব নব খেলা খেলিবে। কিন্তু তাহাদেরও জীবনে খিনি 

থেলিবেন, তিনিই লেই এক ও আাদ্বিভীয় পরম পুরুষ! (তিনিই সহ্যন্থরূগ, জ্ঞানরূপ ও প্রেমরূপ । তাহাকে 
স্মরণ করিয়, আমাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য দূরীভূত করিয়া, আমাদের মধ্যে মঙদ্বৈধ সব্বেও, তাহার নামে 

সম্মিলিত হইয়া, তাহার চরণে প্রণহ হই-তাহার কৃপায়, আমাদের এই সাহিত্য-সাধনা সফল হউক |* 

ভ্ীশিবরতন মির | 

মাসিক-সাভিতা 

আশীর্বব।দ---বৈশাখ ১৩৩০, দ্বিতীর বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য।, সম্পাদ ক-- শ্ইন্্কুমার দর্ত এম্, এ। 

১০।% কর্ণওয়লিম্ সীট, কলিকাতা, দিশন লাইব্রেরী হইতে শ্রীচন্্রকুমার দত্ত এম্, এ, করত ক প্রকাশিত। 
বাষিক মূল্য ৩২, প্রতি সংখ্যার মূল্য /* 

বৈশাখ মাসের “রন্গবিদ্যা” পত্রিকায় “সর্ব-ধর্ম মিশন” নানক একটি ধর্শান্দোলনের সংবাদ বাহির 
হইয়াছে, এই নাপিক পত্রথানি সেই মিশন কর্তৃক প্রচারিত। সর্ব ধর্ম মিশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ব্্মবিগ্ঠ। হইতে নিয়ে উদ্ধত হইল । পত্রপুরা জেলার অন্তর্গত উজ্জানচর নামক গ্রামে বাঙ্গাল! ১৩২৬ 
সালে ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । “দয়ানয়”-__এই নামু প্রচার করা এবং ধর্মনস্বন্ধীয় যাবতীয় মতবিরোধ 
দুর করা, এই মিশনের উদ্দেস্ত | শ্রীমৎ আচাধ্য আননন্বামী এই মতের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি ত্রিপুরার 

হত ৯ পেপে পিস পস্পপস্প পপ পা ২৪০ লা আপি পা ৫21 0) পপি ও পালি আপীল ০টি ভা এজ আপ ক আস দাশ মন সি পপি কপি ই পক 

* বীরডুমের হেতিয়। গ্রামে সাহিতি)ক-সংশ্মলনের ঘাধিক অধিবেশনে (১৩ই ফাল্গুন, ১৩২৯) সন্ভাপতির 

অভিভ!যণ বূপে পঠিত । ৯৩৩০ সাল, বৈশাধ ও গৈ) সংখ্যা “মানসী ও মর্ণধা৭” হইতে উদ্ধত। 



জেজ্জান রাসভগালের পুর । বাঙজালা ১২৬ সালে তাহার অয় হঃ। সরর্ধঘর কি, তাহা তিনি ধোগ- 
এীগাদী, এরাবর্থর্গীত এভাতি এছে প্রচার কারিয়াছেন। বাঙলা ১৩০? সালে তীঁহার হৃড়া হয় । তাঁহার 

 শিল্টেয় নাম--মনমোহন দূত । “মলর়া” নামক সঙ্গীত-গ্রছের রচয়িতারূপে তিনি পুর্বরবঙ্গের অনেক 
স্কুলেই পরিচিত। সর্ব-ধর্ম প্রচারের জন্ত তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত লকচন্তর 
পাল বি, এ, এই কার্ধোর ভারপ্রাপ্ত হইয়া, এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশন, সরকারী বিধানে 

 ব্েজিষ্ট্রি কর! হইয়াছে । ইহার উদ্দেখ তিনটি”-১। সর্ব ধার্মনর ভিন্বির উপর বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাধ 
প্লভিঠিত কল্প) ২। প্রচারের দ্বারা সর্বধ্ম স্থাপন! করা; ৩। ভিন্ন ভিন্ন. ধর্মমমগুলীর মধ্যে যাহাতে 
মৈশ্রী স্থাপিত হয়, সে জন্য চেষ্টা করা" । 

আলোচ্য সংখ্যায়, শ্রীমদাচার্য আননাশ্বামী মহোদয়ের "প্রকৃত তত্ব শীর্ষক একটি প্ররদ্ধ আছে। 
ঈশ্বরবাণী শ্রবণ কি প্রকারে হয়, ঈশ্বরে মনের ঘোগ হইলে সাধক কি প্রকারে নানারূপ বর্ণ দেখিয়া 
থাকেন, এই সমুদয় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীনগেন্্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়, বৃন্দাবন ভ্রমণের 
বিববণ লিিয়াছেন--তাহার নিম্নলিখিত মন্তবা প্রতোক হিন্দুরই আলোচনা করা আবশ্তক-__. 
“গোবিদ্দজীর প্রবেশত্বারের পার্খে বুদ্ধ লঙ্গোদর সেবাম্রতভগণ বড় বড় বাক্স লইর়। বলিয়া! আছেন । তাহার 
বাত্রিগণের নিকট ভেট আদায় কর্িতেছেন__যাত্রিগণের 'অবস্থাভেদে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন । 
যেখানে দু'পয়সার প্রতাশ! আছে, সেই খানেই অধিক ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। বাস্তবিক সত্য কথা 
বলিতে কি, প্রায় নকল তীরথস্থানেই পাগ্ডাগণ অর্থের লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্ত হইয়া নিরীহ বাতি, 
গণের গলায় প1 দয] অর্থ শোষণ করিয়। থাকেন ।» উপ্ার ও মতাধন্ম প্রচার করিতে হইলে ভারত- 
বর্ষের তীর্ঘস্থানগুলির সংস্কার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। “থুতু, পরলোক ও স্ুলদেহ মুক্ত আম্মার জ্ঞান 
চৈতন্”-সন্বন্ধে শ্রীমহেন্ত্রন্্র চৌধুরী বি, এল্ মহাশয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। - তাহার প্রবন্ধের একস্থানে 
বলিতেছেন--“অনেকে 1178৭000010 30101 নামক ব্রঙ্গতত্বাসসন্গিংস্ সমিতির মন্দ বুঝিতে 

ন। পারিয়া, তাহার গ্রচারিত সতা সকলের প্রতি অবজ্ঞ| ও হান্ত পরিহাস করেন; কিন্তু এ সমিতিতে 
গ্রভৃত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন সংযতচারী বহু সাধু মহাতআ্া আছেন। মানবজাতির মঙ্গলের জন্য 
তারা অনেক আধাত্মিক সত্য গ্রকাশিত করিয়াছেন ।» লেখক শ্রীশ্রীরামকঞ্চ বিবেকানন্দ পদ।শ্রিত 
স্বামী চিদাননোর শিষা, ইহা প্রবন্ধের 'প্রারস্তেই বলিম়্াছেন। তিনি সর্বধশ্মী মিশনের কাগজে লিখিতে- 
ছেন, এবং থির়ঙজফিক্যাল্ সোসাইটির সাহিত্য অদ্ধাপুর্বক আলোচনা করিয়া, তাহার ভিতর যে সত্য 
রহিয়াছে, তাহাই প্রচার করিতেছেন । ধর্ম সমন্যয়ের জন্ত এক্টরূপ উদারতাই প্রয়োজন। শ্রীনরেন্ 
কুমার দাস গুপ্ত এম, এ, বি) এল্ লিখিত “মহন্মদ* শীর্ষক একটি অতি স্ুপাঠ্য প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে 
প্রকাশিত হইতেছে । আমরা সর্বাস্ঃকরণে এই মিশনের ও এই মাসিক পত্রের স্থায়িত্ব ও উন্নতি 
কামনা করি। 



. বীরডুমি ৬--৩ 

সন্কর্ষণ-প্রসঙ্গ 

১। পৌরাণিকের কাল 

আমাদের দেশে পুরাণ বলিয়া যে গ্রন্থগুলি পরিচিত, তাহার আলোচনা! আর্ত. 

করিলে প্রথমেই আমাদের মনে বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার উদয় হয়। কারণ, বর্তমান সময়ে , 
আমরা সত্য বলিয়। যে সব কথা মানিয়া লইয়াছি, তাহার সহিত পুরাণের কথা একেবারেই, 
মেলে না। প্রথমেই ফঁদি বিরক্তি, বা সন্দেহ হয়, তাহা হইলে আর পরিশ্রম করিতে পারা 

যায়'না। কাজেই পুরাণের আলোচন! একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে পুরাণের 

আলোচনা হয়, তাহ! পুরাণের মূলের কথাগুলিকে বাদ দিয়াই হইয়া থাকে । পুরাণের 
যে লব কথ! কাব্য-হিসাবে, বা তন্বকথা-হিসাবে, আমাদের একালের ধারণা ও রুচির অনুকূল 
আমরা আজকাল পুরাণের সেই অংশগুলিরই আলোচনা করি, ইহা! মন্দের ভাল, কিন্তু. 

ইহাকে প্রকৃত পুরাণ-আলোচনা বলিতে পারি ন1। 

পুরাণের মতে এখন ত্রঙ্ার পরমায়র একান্ন বৎসরের প্রথম মাসের প্রথমদিন 
চলিতেছে। ব্রঙ্গার একমাসের যে তিরশটি দিন, ভাহাদের প্রতোকটির পৃথক পুথক্ নাম... 
আছে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনের নাম শেতবরাহ, আর দিনের নাম কল্প । অতএব এখন 
ত্রঙ্গার পরমায়ুর একান্ন বহসরের, প্রগম মাসের প্রথম দিন বা শেতবরাহ কল্প চলিতেছে। 

ব্রঙ্ষার একদিনে চৌদ্দ মন্বম্তর। বর্ঘমান দিনের ছয়মনু চলিয়া গিয়াছেন। এখন 
সপ্তম মনুর অর্থাৎ বৈবঙ্গত মনুর শাসনকাল। প্রত্যেক মনুর শাসনকালে অর্থাৎ মনুন্তরে 
একাত্তর চতুষুগ অর্থাৎ সত্য ত্রেহা দ্বাপর কলি এই চারি যুগ পর পর কিঞ্চদিধিক 
একান্তর ৰার আলিয়া থাকে । এখন ব্রঙ্গার পরমাযুর দ্বিতীয় পরা্দের (৫০ বগুসর পর্যন্ত 

প্রথম পরার্ধ, তাহার পর ৫০ বৎসর দ্বিতীয় পরার্দ) প্রথম কল্লের অর্থাৎ শেতবরাহ কল্পের 
সপ্তম মনু বৈবশ্বতের শাসনকাল । এই মনুর শাসনকালে একাপুর চত্যু'গের লাভাইশটি 
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চতুযু গ ভলিয়। গিয়াছে এখন অঙ্টবিংশতি চতুযু্গের কলিয়ুগ চলিতেছে । এই কলির 
৫০২৪ বৎসর চলিয়! 'গিয়াছে। বর্তমান কল্লের ১৯৭২৯৪৯০২৪ বণুসর হুইয়৷ গিয়াছে। 
পৃথিবী সৃষ্টির পর ১৯৫৫৮৮৫০২৪ বতনর গত হইয়াছে। পৌরাণিকের এই কাল 
পরিমাণ পঞ্জিকাতেও বগুসর বতসর লিখিত হইতেছে । এই কালের কথ! শুনিলেই আমাদের 
ছানি পায় এবং মনে হয় ইহা! একেবারে কল্পনা, ইহার মধ্যে কোনই'্ভ্য নাই। 

কিন্তু আমর! ভারতবর্ষের অধিবাসী, বর্তমান শিক্ষার প্রভাবে আমর! ভুলিয়াই 
গিরাছি যে আমর! অতি প্রাচীন সভাতার উত্তরাধিকারী। আমরা এইরূপ শিখিয়াছি যে 

বর্তমান ইউরোপ আধুনিক বিজ্ঞানের নামে আমাদিগকে যাহা শিথাইতেছে, তাহাই একমাত্র 

সত্য ; তাহার উপর আর ক|হারও কিছু বলিবার নাই। বর্তমান বিহ্্বানের.যে দোষ ভাহা 

নছে, আমাদের শিক্ষারই দৌষ। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রতিদিন বদ্ল।ইয়! যাইতেছে । , সে 
পরিবর্তন অত্যন্ত বিস্ময়।বহ । কিন্ত এই পরিবর্তনের ইতিহাস ঝ্ামরা জানিতে ০েষ্ট! 

করি না। একটা মত বা সিদ্ধান্ত, যাহ! পরের মুখে শুনিয়া শিখিষ্ী রাখিয়াছি--তাহাই: 
ধরিয়া! বলিয়! রহিয়াছি। 

বর্ধমান সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া এক নূতন প্রকারের 
চিন্তা-তরঙ জাগিয়! উঠিয়াছে। এই আধুনিক চিস্তাপদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচিত 
হওয়। আবশ্টক। এইচিন্তার কয়েকটি সূত্র আমরা নির্ধারণ করিতেছি। খৃষ্টানদের 
ধর্মগ্রন্থ বাইবেল খুষ্টানেরা! সাধারণতঃ যেভাবে বুঝে তাহা ঠিক নছে। কিন্বা আমরা সে 
কথ। বলিলে উ্ছার। নিবে কেন? প্রচলিত খষ্টান মত প্বাই যে ছয় হাজার বগুদর হইল 

মানুষের স্থগ্থি হইয়াছে। কিন্ু ইহা ঘে পাগলের প্রলাপ মার, তা! সামান্য বিজ্ঞান-পড়। 
(লাকেও জোর করিয়। বলিতে পারে। ইউরোপের সাধারণ অভিদ।স্তিক পণ্সিতের! 

বলিতে চাহেন যে মানবজাতির যত কিছু জ্ঞানচর্চ। প্রভৃতি এই দ্ধয়হাজ।র বসরের মধ্যেই 
হইয়াছচে। কিন্তু ইহাও একেবারে জসম্ভব। পূর্ববক!লে কত বড় বড় জাতি আলিয়/ছে, 
কত বড় বড় মহাসাম্রাজ্য প্রতিষিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বৈচ্ানিকেরা ক্রমশঃ পাইতে- 

ছেন। ক্রমশঃ জানিতে পার! গিয়াছে, এমন অনেক তষকথা ও জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত অতি 
প্রাচীনকালের মানুষের! জানিতেন, যাহা এখনকার দিনের লর্ববাপেক্ষা বড় বড় পঞ্ডিতেরও 
ধারণ।র জ্তভীত। প্রাচীনকালের অনেক শান্তর, বিস্তা ও লাধনপথ, সরাইয়া রাখ! হুইয়াছে। 
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সে সব বিভা লুণ্ড হয় নাই, গোপনে রহিয়াছে, মানংঙ্গাতি উপরুক্ত হইলে ভাহা আবার 
দেওয়া হইবে । এই সব কথার প্রমাণ আমর! ক্রমে ক্রমে উপস্থাপিত করিব। এখন 
আমাদের বলিবার কথ! এই যে, পৌরাণিকদের এই কালবিভাগ শুনিয়া বিচলিত হইবেন 
নাঃ ইহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য- এবং ইহা বুঝিতে পারিলে জ্ঞানরাজ্যের নৃতন গার খুলিয়া 
যাইবে । তবে হঠাৎ একদিনে এক কথায় যদি ইহ বুঝিয়৷ লইতে চাই, তাহা হইলো 
অবশ্য আমাদের কোন আশা নাই। 

বপ্তমাণ যুগে বু আলোচনা ও অনুসন্ধানের পর একদল সাধুপুরুষ বলিডেরেন, 

প্র/টীনকালে পৃথিবীতে মে অধ্যাঞ্সবিষ্া, বেদবিষ্া! বা যেগবিধ্। প্রচলিত ছিল, এবং 

গুরুশিহ্া পরম্পরায় অধিকারী ব্যক্িগণের ছারা যাহ! অন্ুশীলি৩ হইত, সেই বিদ্ায়, বন্ধ বনু 

লক্ষ বতসর পূর্বে, মানুষ কি ছিল, তাহার বর্তমান অবস্থাই বাকি এবং এই মানুষের বা 
আমাদের, ভবিষ্যতই বা কি, এই সমুদয় প্রশ্নের চরম মীমাংসা! ছিল। মানুষের উৎপত্তি, 
তাহার জীবনের আবর্তন ও ক্রমবিকাশ, জঙন্মান্তর, এবং পূর্ণ পরিণতি বা মুক্তি, এই 
সকলেরও সঠিক মীমাংসা ছিল। 

[25016110 01119500109 50155 2895 9০, 06 % ০1 11791 281) 

25৯15) 2170 ৮৮11] 0০) 1015 0118010,1106-09016--/70511011781)16 10105 0012000 

0 3000935156 111021774.610105 07 15010015-9100 10151010581 505010000 1700 

(175 50101106 (017 17101) 170 50510150. 

এই যে বিষ্া, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্ুস্পষ্$ ভাষ।য় বদি আমাদিগকে দেওয়া হয় তাহা 
হইলে অমর! গ্রহণ করিতে পারিব না। পক্ষান্তরে সামান্য একটু লইয়া জগতে অনর্থ 

উত্পাদন করিব। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রকারের অনর্থের অন্ভিনয় অনেকবার 

হইয়া গিয়াছে আমাদের এবং পৃথিবীর অন্তান্য প্রাচীন জাতিসনুহের পুরাণ আলোচন! 

করিলে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। কাঁজেই একদিকে প্রাচীন বিস্তা যেমন অনেক 

সরাইয়! গোপনে রাখ৷ হইয়াছে, তেমনি অনেক কথ! ইঙ্গিতে, আভাসে, আংশিকরূপে ও 

কৌশলে দেওয়া হইয়াছে। ধীহারা সাধনশীল, বাহার! পরিশ্রাম করিয়া সত্য পাইতে ইচ্ছুক 
ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার! এই সব বর্ণনার ভিতরের অর্থ বুঝিতে পারেন। যাছার! বহিরঞ্স, 

তাহারা পারে ন। পুরাণ-সমুছের মধ্যে এই লব শিক্ষা বিক্ষিগতাবে রহিয়াছে । 
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এইবার হস, মন্বস্তর ও যুগবিভাগ সম্বন্ধে ঢুএকটি কথ! বলিতেছি। বিলাতের 
পএকজন খুব বড় চিন্তশীল লোক বহুদিন পুর্ব প্রাচীনজগতের পুরাণশাস্তরের এই কাল- 

ববিজ্ঞাগ আলোটন! করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জগতের মানবগণের নিকট “176, 

1০%011091 0075, 9185 011617 2103075 0001 01 11)6 1511), ০০1571089. কালের “এই 

'আবর্তন ও বিভাগের দ্বারাই অনন্ত পরমেশ্বরের লীলা তাহার! হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। 

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এই প্রকারের কাল-বিভাগ, পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন জাতির 
মধো প্রচলিত ছিল, এবং কতকাল ধরিয়া যে প্রচলিত ছিল, তাত! একালের কোন গ্রত্ু- 

তঙ্ববি বলিতে পারে ন|। পুর।ণের সহিত জে]তিযের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ক কেবল গণিত জ্যোতিষ (4১317000101 ) নহে, গণিত জ্যোতিযের 

সহিত ফলিত জ্যোতিষ (£১১০108) ) এক সঙ্গে মিলাইয়! লইতে হইবে, তাহা হইলে 

পুরাণের অনেক কথা বুঝিতে পারা যাইবে । কিন্তু সে ঝড় কঠিন কথ! । 
যাহা হছউফ আমরা যদি অধীর ও আদ্ধাহীন না হই, এই কঠিন কথাও ক্রমে ক্রমে 

বুঝিতে পারিব। 

২। পৌরাণিকের দেশ 

পৌরাণিকের দ্বিতীয় কথা যাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তাহ! দ্বীপ ও বর্ষের 
কথা। প্রত্যেক পুরাণেই এই কথা বলা হইয়াছে। স্থায়স্তুব মনুর পুত্র প্রিয় ব্রত । 
তিনিই প্রথম রাজা, তিনি দেখিলেন সু্ধ্যদেবের কিরণে ভূমগুলের অদ্ধাংশ আলোকিত হয়, 
অপর তাপ্ধাংশ অন্ধকারময় হইয়া থাকে। তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হুইলেন। তিনি 
প্রতিজ্ঞ! করিলেন আমি আমার নিজের তেজের দ্বার! রাত্রিকেও দিন করিব। এই বলিয়া 
তিনি এক উজ্জ্বল রথে চড়িলেন, আর সূর্ম্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সাতবার ভ্রমণ করিলেন" 
'জিয়ত্রতের এই কার্য দেখিয়। ব্রশ্ক! তাহার নিকট আসিলেন ও তীহাকে নিষেধ করিয়া 
বলিলেন 'বশুস তুমি তোমার অধিকারের বহিভূতি কার্য করিতেছ।* ব্রঙ্গার কথায় প্রিয়ব্রত 
'নিরন্ত হইলেন। মহারাজ! প্রিয়ব্রতের রথচক্রের অগ্রভ।গের ছারা সাতটি গর্ত হইয়াছিল, 
আই -সপ্তুখাতই সাত সমুত্র। আর এই সাত জমুজের ভিতরে সপ্তত্বীপণ। সকলের 
মধ্যস্থলে জন্ুতবীপ, জদ্ৃত্বীপের চারিদিকে লবণ-সমুদ্র । তাহার পর প্রক্ষত্বীপ, প্রক্ষত্বীপের 
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চারিদিকে ইক্ষুরস-সমুদ্র। তাহার পর. শাল্ালীদীপ," স্থুরাসমুদ্র, - কুশদ্বীপ, ঘ্বতসমুদ্র, 
ক্রোঞ্বীপ, দধিসমুদ্র, শাকতীপ, হুগ্ধসমুতর, পুন্ষরদ্বীপ, শুদ্ধজলসমুদ্র | এই গেল সপ্তত্বীপ-ও 
সপ্তসমুদ্র । পুরাণে এই সমুদয় দ্বীপের বিভাগ-সমূহের বর্ণনা আছে। তাহা ছাড়! 
ভগবান কোন্ দ্বীপে কোন্ মৃত্তিতে পুজিত হইয়া! থাকেন তাহারও বিবরণ আছে। 

পুক্রদ্বীপে কমলাসন ঘৃত্তি, শাকদীপে বায়, ক্রৌঞ্দ্ীপে জল, কুশদীপে অগ্নি, শাল্মলীন্বীপে 
সোম, প্লক্ষদ্বীপে সুন/রূপে ভগবান আরাধিত হইয়া খাকেন। জদ্মুদীগের নয়টি ঝ্র। 

ইহাদের এক এক বমষে উপাস্থদেব এক এক রূপ। হ্লাবৃত বষে সন্বণ, ভদ্রাববষে 

ইয়গ্রীব, হরিধষে নৃসিংহ, কেত্মালবনে কামদেণ, রমাক্বষে মহত, হিরগায়বষে কুন্্ম, উত্তর- 

কুরুবমে যঞুঃপুরুষ বরাহ, কিম্প,রুখ্রমে রামচন্দ্র, আর ভারতবর্ষে নর-নারায়ণ। ইহাই 

শ্রীমস্তাগবতের মত। বিষুপুরাণ ও ম।ক্ডেয় পুরাণের সহিত এই বর্ণনার নামের কিছু 
কিছু প্রভেদ আছে। কিন্তু এই সামান্ত মতভেদ তেমন গুরুতর কিছু নহে। পৌরাণিকের 
এই দেশ-সন্বন্ধীয় মূল কথাটি শ্রদ্ধাপুর্ববক মনে রাখিয়! ধীরভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে । “মন্বস্তর-কথ নামক গ্রন্থে আমরা বলিয়াছি--“এই সপ্তত্বীপকে কেবল 
দেশের মধ্যে দেখিবেন না। দেশ ও কাল এক করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারিবেন ।” 

সপ্ুদ্বীপ, সপুসমুদ্র ভতি বিভাগের কথা স্বায়ন্তুব মন্বস্তর-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে । 
্বায়ন্তুব মন্বন্তরের ত্রেতাযুগে প্রিয়ব্রত রাজ! হইয়াছিলেন, ইহা পুরাণে কথিত হইয়াছে। 
সে প্রায় ছুই শত কোটি বৎসর পূর্ধ্বের কথা । তখন এই ভূপৃষ্ঠের অবস্থা কিরূপ ছিল, 
তাহা ভূতক্জবিদ্গণ হিসাব করিবেন। সে সময়ে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে কি 
প্রকানের প্রাণীর বাস সম্ভব ছিল তাহ! প্রাণিতন্ববিদ্গণ হিসাব করিবেন । এখন যে 
প্রকারের মানুষ দেখিতেছি, এই প্রকারের মানুষ কতদিন ভূপুষ্ঠে আবিভূর্তি হইয়াছে। 
এই সমুদয় ব্যাপার আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই সব সমস্যার মীমাংসা 
করিতে পারিলে আমরা বিশ্বের অনেক রহস্ত জানিতে পারিব। কিন্তু এই সব বিজ্ঞান 
জড়বন্ত্রকে যূল ধরিয়া জড়ের সাহায্যে তব্ধের আলোচনা করে। এখন দেখিতে হইবে 
চৈতস্ভের দিক্ হইতে চৈতন্যের সাহায্যে তত্ববের আলোচনা করিতে পাঁরা ঘায় কি লা! -এই 
সব গ্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত হওয়া উচিভ। 
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ভিন্ন ক্তিন্ন দ্বীপ ও বর্ষে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন মুর্তিতে পুজ! কর! হয় বা হইয়াছে। 
আমর! দেখিতেছি সর্ববশেষে জন্ুদ্ীপে ভারতবর্ষে নর-নারায়ণের উপাসনা । বর্তমান সময়ে 

কোনও পরিপত ধর্মমতের আলোচনা করিতে হইলে আমণ1 তাহার ক্রমবিকাশ আলোচনা 
কন্সি। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন মতের মিলনের দ্বারা, এবং মানবের হুদয়- 

বৃদ্ধি ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক পরিবর্তনের দ্বারা একটি বিশিষ্ট ধর্মমত ধীরে ধীরে 
গড়িয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্দমমতের, প্রতোক চিন্তার, প্রত্যেক সংস্কার ও বিশ্বাসের 

ইতিহাস অছে। ভাগবতধণ্ম ভারতবনের নরন।রায়ণ উপাসনা, ইহার প্রকুত ইতিহাস বা 

উদ্পন্ডি জানিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দীপের ও বমের বিবরণ আবশ্ঠক | সুতরাং সে দিক্ 

হইতেও এই সব তর্ের আলোচনা করা উচিত। 

৩। পুরাণ ও বিজ্ঞান 

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সর্ববদাই বদ্লাইতেছে। এখন যেখানে অতি উচ্চ পর্বতমালা, 
একদিন সেখানে বিশাল সমুদ্র ছিল। আজ যেখানে মরুভূমি -পূর্বেব সেখানে রমণীয় নগর 
ছিল। অতিরিক্ত শীতল বলিয়৷ এখন যে.সৰ স্থান মনুষ্যবাসের অযোগ্য বলিলেও হয় 

পূর্বে সেই সব স্থান, এত শীতল ছিল না, নাতিশীতোঞ ছিল এবং সুসভ্য নরনারী সাম্রাজ্য 

স্থাপন করিয়া! সেখানে পরমানন্দে বসবাস করিত, এই সব কথা আমাদের মনে রাখা উচিত । 

এখন যেখানে মিশর দেশ ও মরুভূমি, পূর্বেন সেখানে সমুদ্র ছিল, একথ। হেরোদে]তাস্, 
স্যাবো, ছ্লিনি প্রভৃতি শ্রীচীন লেখকেরা প্রাচীনতর কিন্দন্তা আশ্রয় করিয়া বলিয়া 

গিয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পূর্বেষে এই সব কথা লোকে উপন্যাস বলিয়া মনে করিত। 
এখন ভূতক্খবিদগণ ইছা সপ্রমাণ করিতেছেন। এখন ঘে দেশের নাম আবিসিনিয়া, পুর্বে 
উহ! একটি দ্বীপ ছিল- একদল মানুষ উত্তরপূর্ব অঞ্চল হইতে তাহাদের দেবতা-সহ 
এই স্বীপে আসিয়। বাস করিয়াছিল। মাদাগাক্কার ত্বীপ হইতে লঙ্ক! ও স্ুমাত্র! পর্য্স্ত 

বিস্তৃত এক বিশাল মহাদেশ ছিল। বর্তমান আফ্রিক1 মহাদেশের বহুন্থান এই লুপ্ত ও 
বিস্তৃত মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। অপর দিকে এই মহাদেশ ভারত মহাসাগর হইতে 
আগ্রেঁলিয়া-পথ্যস্ত বিভৃত ছিল । এখম ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের জলে -একেবারে ডুবিত্ল 
গিয়াছে। কয়েকটি উচ্চ পর্বতের চূড়া! এখন সমুদ্রমধ্যে স্বীপ হইয়া রহিয়াছে। 
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এই প্রকারের বহু বু পরিবর্তনের কথা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ছার! নির্ধারিত 
ছইতেছে। বৈজ্ঞানিক পঞ্চিতের! প্রাচীন যুগের যে লব সময় নির্ধারণ করেন, তাহা এতই 

পরিবর্তনশীল যে সম্মদয়গুলি পড়িলে হাসি পায় এবং আমর। যখন তাহাদের মত অবনত্ব- 

মত্তকে মানিয়া লই তথন দুঃখও পায়। সাঁর্ উইলিয়ম্ টমসন্ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে 
একজন নামজাদা বড়লোক, ভূতব্বের ভিন্ল ভিন্ন যুগের কালনির্ণয় বাপারে তিনি ব!দশবার 

_ মভ ব্দলাইয়াছেন। এই সব পণ্ডিতদিগের আলোচনার ফলে আমর! জানিতে পারিয়াছি যে 

ডভূতত্ববিদ্গণ যাছাকে মায়োসিন্ যুগ (111০০67328০ ) বলেন, সেই যুগে গ্রীন্ল্যাণ্ড ও. 
স্পিটস্বার্গেন দেশ গ্রী্ষ প্রধান দেশ ছিল। [120 21) 917705 101001091 01177266, 

হোমারের পূর্ববর্তী সময়ের গ্ীক্দিগের মধ্যে কিন্বস্তী ছিল-_হে চিরসূর্যালোকে আলোকিত 
এক দেশ (19100 01 1106 [50517)21 807) ছিল | তাহাদের দেবতা! এপোলো (41১০10) 

প্রত্যেক বদর সেখানে একবার করিয়া যাইতেন। 
এই সমুদয় বিষয়ের স্ুবিস্তৃত ও শৃঙ্খলাবন্ধ আলোচনা হওয়া! আবশ্যক। বাঁছারা 

সংশয়ী, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের সামান্যমাত্র আলোক পাইয়! ধাহার1 প্রাচীন জগতের 
পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাহার! করুণার পাত্র । তাহাদের হিতসাধনের 
জগ্য এই সমুদয় বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক । 

পৌরাণিকগণ যে দ্বীপ ও বর্ষের কথ! বলিয়।ছেন, তাছা অতি পূর্ব কালের 
তৃপৃষ্ঠের অলে।চনা করিয়।ই করিয়াছিলেন, এইরূপ অনেকে বিবেচনা! করিতে পারেন। 
কিন্তু তাগা ঠিক নহে! দেবতার রমে বানরের জন্ম সতা লতাই হইয়াছিল, কিন্তু 
সে বনুকালের কথা, পুরাণে শে কথা প1ওয়। ঘায়। একালের নৃতস্ববিদ্গণ ইহ! 

এখন? স্বীক!র করেন না, কিন্তু কুমশঃ যে স্বীকার করিতে বাধা হইবেন, তাহাতে 
সান্দহ নাই। এখন যে দিতে আমর! জগত ও জীবন পর্ম/ালোচল! করি, সে দিই 

ক্রমশঃ বদল।ইয়! যাইবে । মানুষের ভাষাও বদলা ইয়া যাইবে। হতরা: বাস্ত হওয়ার 
প্রয়োজন নাই। পুরাণের কগা বুৰিবার প্রণালী বা কৌশল আছে। নিরুক্তকার ঘাস 
তাছা বলিয়া গিয়াছেন। লাধনা-ব্যতীত লে কৌশল জানিবার উপায় নাই। অতএব 
অতীতের প্রতি যে অশ্রস্ধার ভাব আমাদের জাগিয়! উঠিয়াছে, ব্যস্তভাবে পুরাণাদি -শান্্র- 
সম্বন্ধে মাহ! হউক একটা মন্তব। প্রকাশ করিবার যে অভ্যাস আমাদের জন্গিয়। গিয়াছে, 



প্লিস শ্রদ্ধার সহিত পরিশ্রম করিয়া এই পৰ পবিত্র ও বণ বব 

কানা করিবার হি আম!দের মধ্যে জাগিয়া উঠুক | ৃ 

৪। আলোচনার ভ্রান্তপথ রাকা 

যাহ] ভাল করিয়া জানা নাই, এবং যাহা ঠিক মত জানিবার কোন উপায়ও নাই, 

যাহ! জল্পন্ট ও সুদুরবর্তী, তাহাকেই অবলম্বন করিপা তাহার সাহায্যে স্ুস্প্ট ও স্ুজ্ঞাতত . 
কেবর্তমান, তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবর যে চেষ্টা! তাহার মত বিড়ম্বনা! আর কি হইতে, 

পারে? কিন্ত আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে যে অস্বাভাবিক শিক্ষা! প্রবর্তিত হইয়াছে, 
তাঁছার ফলে সর্ববত্রই এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । উদ্বাহরণ-_ হিন্দুদের ধর্ম 
বুঝিতে হইবে । বেদ বখন এই ধন্মের মূল, তখন আমরা বেদ লইয়া! বিয়া গেলাম। 

বেদ ব্কালের জিনিল, সমগ্র বেদ পওয়! ঘাষ না, বা পাওয়। বায নাই, যাহা পাওয়া যায়, 

তাহ।রও অর্থ লইয়। বিষম মতভেদ, কিন্তু তথাপি আমর! সেই বেদ হইতে আরস্ত করিলাম, 

শ্রীকৃষ-দম্বদ্ধে আলোচনা করিতে হইবে, আমরা প্রথমে বেদ বা বৈদিক সাহিত্যের যতুটুকু 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার তর্ডদ্রমা লইয়া আরস্ত করিলাম । শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সেই সাহিত্যে 
যাহা পাঁওয়। যায়, তাহার সন্ধান লইলাম। তাহার পর পুঞ্াণে আমিলাম, ভিন্ন ভিন্ন 

পুরাণের রচনার কাল নির্ণয় করিলাম এবং যে খানিকে প্রাটীনতম মনে করিলাম, তাহ!কে 
মূল ধরিয়া আলোচনা আরন্ত করিলাম । এই পদ্ধতিই এখনকার পণ্ডিত-মহলের প্রাচলিত 
পদ্ধতি । কিন্তু এই পদ্ধতি অঞ্জভাবিক ও জান্ত, স্তরাং সর্নাশ-কর। 

. শীহার। মনে কৰেন বর্ছমানে যাহা চলিত রহিয়াছে, তাহার কেন মুলা নাই, 

ক্রমে জমে তা প্বংশ হইয়া! খাইবে ) তাহাকে কেবল জানা দব্বার, জানিয়া গায়ন্ত করা 

দরকার, ত।হ।র! এই পদ্ধতি অবলদ্দন করিলে। বিন্তু এই বর্দমানকে মাহার। আদরের বস, 

ও জীবনে হণ করিবার বস্থ ঝুলিয়া মনে করে, তাহাদের আলোচনা করিবার পঞ্ধতি 

আন্তনপ। তাহার! সর্বপ্রথম এই বর্তমানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবে, এবং এই 

বর্তমানকে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। বর্তমানকে বুঝিতে গেলে অতীতের আলোচন! 
প্রশ্নোজন, বর্তমানের ভিতর অতীত রহিয়াছে । বর্তমানকে বুবিয়া ও উত্তমরূপে ধরিয়া 
অতীতের জভিমুদ্ধী হইতে হইবে। এই প্রকারে চেষ্টা করিলে হয়ত শীপ্র প্রাথমিক 



সক্বর্মণ গুসঙ্গ . : 

অবস্থায় যাওয়া! যাইবে না, বা মূল কথা বুবিতে পারা বাইকে না, কিনা তাহাতে 
জঠতিকি? | 

উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ-সন্বন্ধে আলোচনা করিতে হুইবে। আ্ীকৃষ্জ, এই ভারতবর্ষে 
একটি অপ্রচলিত পুরাতন জিনিস নহেন। এতিহাসিক হিস।বে তিনি পুরাতন জিনিস, 
সত্য, কিন্তু কৃষ্ণ তে। কেবলমাত্র একজন এঁতিহাসিক পুরুষ নহেন। সহজ সহজ ভক্তের 
ও ভাবুকের হৃদয়াবেগ আশ্রয় করিয়!, তিনি আজও নানারূপে নানাসন্প্রদায়ে লম্পূজিত 

হইতেছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সন্থন্ধ আলোচন] করিতে হইলে আমরা, বর্তমান সময়ে যে 
আকারে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত রহিয়াছে, সর্বাগ্রে অতি উত্তমরূপে তাহার সংবাদ লইব। 

এই সংব।দ লইতে গেলে আমরা যে উপকরণ সঘুহ পাইব, সেই উপকরণগুলিকে ঠিক্মত, 

বুঝিতে চেষ্টা করিব। সেই উপকরণগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিলে আপন! হইতেই. 
আমাদিগকে প্রাচীনতর উপকরণের সন্ধান লইতে হইবে। এই প্রাচীনতর উপকরণগুলি 
তপন! হইতেই আসিবে । এই প্রকারে আলোচনা! করাই সঙ্গত। 

আমরা বর্তমানএরসঙ্গে সেই পদ্ধতিই বিশেষরূপে অবলম্বন করিতে চাই । চারিশত 

বতসর পূর্বেব আমাদের এই বঙ্গদেশে শ্রীকৃষঃচৈতন্য মহা প্রভুর দক্ষিণহস্তম্বরূপ শ্রীনিত্যা- 
নন্দ প্রভু আবিভূতি হইয়াছিলেন। আজও তাহার উপাসনা! চলিতেছে। উপাসকেরা 
বলিতেছেন, আজ যিনি নিত্যানন্দ, তিনিই সন্কর্ষণ, তিনিই অনন্ত, তিনিই বলরাম। এই 
কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্থ চরিতা ম্থত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমঞ্তা- 

গবতাদি হইতে প্রমাণ বচন সংগৃহীত হইয়াছে । আমরা শ্রীমন্তাগবতের এই স্থানগুলির 
সর্বপ্রথম আলোচনা করিব, এই আলোচনা করিতে করিতে যদি স্বভাবতঃ অন্য প্রাচীনতর 

কোন মতের বা প্রমাণের আলোচনা করিতে হয়, তাহাও কর! যাইবে । আমর! কোনও 
তত্বের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহার উৎপত্তি প্রভৃতি জানিবার জন্য যেন ব্যস্ত না! হই, তৰে 

ধীরভাবে আলোচনা করিতে করিতে চরম তত্ব যদি আমিয়! উপস্থিত হয়---আনন্দের বিষয় 

সন্দেহ নাই। | 
বর্তমানকে গ্রহণ করিয়া এই প্রণালীতে আলোচনা করাই আমাদের উচিত। 

বাহার! বৈদেশিক, তাহাদের জন্য এই প্রণালী নহে। কারণ, তাহারা আমাদের কোন 
একটা জিনিদ জানিতে চাহেন কেন, এবং তাহা! লইয়া অলোচনাই বা করেন কেন? 

্ 



১০ বীরডূমি 

তাহাদের উদ্দেশ্য, জিনিসটা র উত্তব ও বিকাশ বুঝিয়া লওয়া। একটি ফিনিন বুঝিলে, সেই 
জিনিসটা যাহাদের তাহাদেরও বোঝা যায়। কতকগুলি মামুষকে ব| কোন সমাজকে ঠিক্ 

'মনত বুঝিতে পারা শাসকগণের জন্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের দ্বারা চালিত হইয়া 
পাশ্চাত্য পঞ্চিতগণ আমাদের দেশে প্রত্বুতত্বের আলোচন! প্রবপ্তিত করিয়াছেন। তাহার 

জানিতে চাছেন, জানিয়া শেষ করিতে চাহেন, জানিয়া! শেষ করিয়া জিনিসটি যাহাদের 
তাহাদের বাহিরের ও ভিতরের ড্রীবন আয়ন্ত করিতে চাঁহেন। কিন্তু আমর! আমাদের 

জিনিস জানিতে ঢাই কেন? কেবল জানা নহে, জানিয় শেষ করাও নহে। আমর! 
জানিতে চাই, জীবনের সাধনার দ্রা তাহাকে যথ/র৫রূপে গ্রহণ করিবার জন্য । যথার্ণরূপে 

গ্রহণ করিয়া আমরাও সঙ্জানভাবে প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চ।ই, এবং সেই 

ত্ন্বের যাহা স্বাভাবিক, সঙ্গত ও আত্ম প্রকৃতিগত বিকাশ, সেই বিক।শের অভিমুখে সেই 

তত্বটিকে লইয়া যাইতে ঢাই। এই কথাটি সর্নবদা স্মরণ করিতে হইবে। ধীহারা 

বৈদেশিক, অথচ আমাদের ধর্ম, আচার, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি জানিতে চাহেন, 
ত্াহার্দের মধ্যে অবশ্য সকলেই এক প্রকারের লোক নহেন, তীহাদের মধ্যে 
নানা প্রকারের লোক আছেন। একেবারে কোনরূপ পূর্বব-সংস্কার নাই-_আমরা যাহাকে 
তাঘ বলি, পাশ্চাত্য পঞ্চিত বেকন্ যাহাকে [10018 বলেন, একেবারে তাহা! নাই-_, 

এ প্রকারের লোক যখন কোনও বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তখন অবশ্য কোনও 

আশঙ্কার কারণ নাই। এই প্রকারের সাধকের নিকট সত্য আপন! হইতেই আব্িয়। 

উপস্থিত হইবেন। কিন্তু ইহ! যে অতি স্ুছুল্পভ। অধিকাংশ লোকই কতকগুলি বদ্ধ- 

ংন্ধার লইয়া বিদেশের প্রাচীন জিনিসের আলোচনা করেন । তাহারা আলোচন1 করেন 

কেন, পূর্বে বলিলাম__কথাট! ইংরাজীতে বলিলে কাহারও কাহারও বুঝিবার স্থুবিধা 
হইতে পরে--11165 716 69 10701 70011059161 11 1))' 11)016509. কিন্তু 

. আমরা জানিতে চাই কেন, 6 ৮211 10 1000৮ 10, 90 0180 ৮6. 017 [0019011) 

11৩11 200 50 10 11৮61001091 11 010201100৫০ কতদূর তফাশ ভাবিয়া 

দেখা উচিত। 
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€।| ইলারৃত বর্ষ 

এই ভূমগ্ডল একটি প্রকাণ্ড পদ্মের স্যায়। সপ্তদ্বীপ তাহার কোষ। এ কোধের 
অভ্যন্তরে জন্মুদ্বীপ। জন্ুদ্বীপে নয়টি বর্ম, এই নয়টি বর্ধের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষ একটি । 
শ্রীমস্তাগবতের পঞ্চম স্বন্ধে এই বর্মগুলির বিবরণ আছে। এই বিবরণ সমূহের মধ্যে 
ইলাবৃত-বর্ষের বিবরণ গয়োজন, কারণ এই ইলাবৃতবর্ষেই আমরা মঙ্কর্ষণ দেবের আরাধনার 

পরিচয় পাই। সমুদয় বের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ সকলের ভিতরে-_শীমস্ভাগবত ইহাকে 

অভ্যন্তর-বর্ষ বলিয়াছেন । এই স্থানে সুমেরু পর্বত বিরাজিত । আটটি কুলপর্ববত আছে, 

সুমেরু তাহাদের রাজা, আর এই স্থুমেরু পর্ববত স্থবর্ময়। এই স্থমেরুপর্ববত ভূমগুলরূপ 

স্থবুহত পদ্মের কণিকার ন্বরূপ। স্থমেরু পর্ববতের চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার 

ও কুমুদ নামে চারিটি অবনত পর্ববত আছে। চারিটি পর্বৰতে চারিটি অতি বৃহৎ বৃক্ষ-: 
আতর, জন্ু, কদন্ব ও বট। বৃক্ষ চারিটির নিকটে চারিটি হদ-_দুগ্ধজল, মধুজল, ইক্ষুরসজল, 
ও শুদ্ধজল। উপদ্েবগণ এই জল সেবন করিয়! যোগৈশ্বধ্য-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। 
চারিটি উপবন-__নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক, সর্ববতোভদ্র। এ উদ্ভানে দেবরমণীগণ পতিসহ 
বিহার করেন আর গন্র্বগণ তাহাদের গুণগান করেন। মন্দর পর্বতের শিখরদেশ 

হইতে অরুণোদা নান্্বী নদী বাহির হইয়া! ইলাবৃত-বর্মকে প্লাবিত করিতেছে । মন্দর 

পর্বতের ক্রোড়দেশে দেবডুত নামে এক বৃক্ষ আছে--উহার ফল -অভিশয় স্থগন্ষি এবং 

উহার রস অরুণ বর্ঁ_-মঅরুণোদা নদীতে এ মধুর রস সর্বব্দ| “বহিয়! যাইতেছে-_ভবানীর 
সোঁবক। যক্ষনারীগণ এ রস সেবন করে, তাহার ফলে হাহ।দের অঙ্গের সৌরভ অতিশয় 
অপূর্নন ৷ পুর্বেন নে জদ্ুবুক্ষের কগ| বলা হইল, তাহার ফলের রসে জন্মুনদের উত্পঞ্তি। 
এ নদের উভয় তীরের মৃত্তিকা এ রসে পরিপূর্ণ, এ রসের.সহিত বায় ও সূর্য্কিরণ সংযুক্ত 
হইয়া! জন্বুনদ-্বর্ণ নামক সর্বেবৎুকৃষ্ট ন্বর্ণ উৎপাদন করে। ফেব্তাদের আভরণ এই 

স্বর্ণের দ্বারা নির্টিত হয়। সুমেরু পর্বতের চারিদিকে দুইটি দুইটি করিয়া আটটি পর্ববত। 

পুর্বে জঠর ও দ্েবকুট, পশ্চিমে পবন ও পারিপাত্র, দক্ষিণে কৈলাস ও ক্রবীর, উত্তরে 
্রিশুঙ্গ ও মকর। সুমের পর্ববতের মাথার উপর ব্রঙ্মার পুরী। এ পুরীর আটদিকে 
ইন্দ্রাদি অস্ট-দিক্পাঁলের পুরী । 



খ - ... শবীরভূমি 

ভগবান্ বিষুঃ যখন বাঁমন-দুপ্তি ধারণ করিয়া বলিরাজের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি ত্রিকিক্রম-যুত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ চরণের দ্বারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ 
অধিকার করিয়া তিনি যখন উপরের দিকে বামপদ তুলিতেছিলেন, তখন সেই বামপদের 
অঙ্গুষ্ঠনথে অগুকটাহের উপরিভাগ নিভিন্ন হইয়া ছিদ্র হইয়া যায়, এ ছিদ্রের মধ্য দিয়া 
ভগবানের শ্রীপদবিহারিণী গঙ্গার একটি বাহিরের ধারা উপরিশ্থিত অগুকটাহের ভিতরে 
প্রবেশ করে । এ ধারাই স্বর্গের মস্তক হইতে ক্রমশঃ ভূতলে পতিত হইয়াছে। স্বর্গের 
শিরোদেশের নাম বিষুর পরমপদ | গঙ্গা এ স্থানে ধরব ও সগ্ডধিগণ-কর্তৃক সেবিতা হইয়। 
আকাশমার্গ দ্বারা অবতরণ পুর্ববক, চচ্দরমগুল প্লাবিত করিয়া ব্রক্মসদনে পতিত হইয়াছেন 
এই স্থানে গঙ্গ! চারিটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছেন। সীতা, অলকনন্দা বংক্ষু ও ভদ্রা। 
নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই কর্মক্ষেত্র । অন্য আটটি বর্ষ ভৌম স্বর্গ । দিব্য, ভৌম ও 
বিল, এই তিন প্রকারের স্বর্গ অছে। 

ইলাবৃত বর্ষে ভগবান্ ভবই একমাত্র পুরুষ, তথায় আর কোন পুরুষ নাই। 
ভবানীর এক ্রভিশাপ আছে, কোন পুঞ্কষ সেখানে প্রবেশ করিলে সে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাব 

প্রাপ্ত হয়। ইলারৃত বর্ষে ভগবান্ ভবকে ভবানী দেবী অর্ববুদ-সংখ্যক নারী লইয়! সর্ব্বদা 

সেবা করেন । 

৬। সন্কধণদেবের স্তব 

“ভগবতশ্চতু মুর্তের্হ। পুরুষন্ত তুরীয়াং তামসীং মুণ্তিং প্রকৃতিমাতনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞা- 
মাজসমাধিরূপেণ সম্নিধাপ্য এতদরভিগৃণন্ ভব উপধাবতি।” 

তগবান্ চতুরূন্তিধা্রী মহ'পুরুষের চতুর্থী ব! ত্রিগুণাভীত্ত শুদ্ধ চিন্ময়ী তামসী 
(বা তমঃকার্মাভূত »্ংহারের প্রবর্তুয়িত্রী) মুত্তি-_যে ঘুপ্তি ভীহ।র নিজের স্বরূপ, (প্রতিমা- 

রূপ নহে), সেই মুত্তিকে ভগবান্ ভব নিজের ধ্যানের বিষয়ীভূত করিয়! নিন্মলিখিত মন্ত্র জপ 
করিয়! থকেন। 

ও নমে৷ ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ববগুণসংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি । 

* আপনি স্বরূপে অব্যক্ত ও অপ্রমেয়, অথচ সকল গুণের প্রকাশ তীহা হইতে 

ইইয়া থাকে । সেই ভগবান্। অনন্ত মহাপুরুষ, তাহাকে প্রণাম । | 



সঙ্কষণ-গ্রসঙ্গ ১৩ 

তাহার পর আটটি শ্লোকে সঙ্বর্ষণদেবের স্তব, আমার সেই শ্লোক ও তাহার অবিকল 
বঙ্গানুবাদ দিলাম। 

ভজে ভজেন্যারণ পাদপঙ্থজং ভগন্ত কৃৎস্গস্ত পরং পরায়ণ? | 

ভক্তেত্বলং ভাবিত ভূতভ।বনং ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরং ॥ ১ 

ভজন। করি, হে ভজেগ্ঠ, অরণ (শরণ) পদপস্কজ তোমার। সর্বব এশখর্ষেরে পরম 

আশ্রয় তুমি। ভক্ত-সমূহের কল্যাণের জন্য তুমি তোমার ভূতভাবন স্বরূপ প্রকটিত কর। 
তুমি ভক্তজনের সংসার হরণ কর, অতক্তের সংসার ঘটাইয়া দাঁও। 

ন যন্ত মায়া-গুণচিত্ুবৃত্তিভিপলিরীক্ষতোহ্যন্বপি দৃষ্টিরজাতে । 

ঈশে যথা নোজিত মন্যুরংহসাং কন্তং ন মন্যেত জিগিযুরাত্মনঃ ॥ ২ 

নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথচ মায়ার গুণ যে বিষয় ও চিক্ববৃত্তিসমূহ, তাহাদের 

দ্বারা অনুমাত্রও লিপ্ত নহেন। আমরা অজিত-ক্রোধ-বেগ, সেই কারণেই আমরা লিপ্ত; 

আর আপনি ঈশ । আত্মজয়েচ্ছু ব/ক্তি কে না তাহার আদর করিবে ? 

অসদুশে। যঃ প্রতিভাতি মায়য়া ক্ষীবেব মধব।সবতামলে 'চনঃ | 

ন নাগবধ্বোহণ ঈশিরে হিয়া যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধষিতেন্দিয়াঃ ॥৩ 

যাহাদের দৃষ্টি অসৎ, তাহাদের নিকট ধিনি নিজের মায়ার দ্বারা মত্তবত ভয়ঙ্কর, মধু ও 
আ.সবের দ্বারা তাআলোচন বলিয়া প্রতিভাত । নাগবধূ-বিমোইনের জন্য এই প্রতিভান 

সঙ্গত। নাগবধূগণ চরণাঙ্ছন করিবার সময় চরণ-স্পর্শ করিয়! মোহিত-টিত্ত হইয়া পড়েন 
-_কাঁজেই লজ্জায় আর হস্ত প্রভৃতির সেবা করিতে পারেন না। ভীহা? সমাদর কে না 
করিনে ? ,. 

যমাহুরস্ত স্থিতিজন্ম সংযমং ভ্রিভিবিহীনং যমনন্তমুবয়ঃ। 
ন বেদ সিদ্ধর্থমমব কচ স্থিত ভূমগুলং মুদ্ধসহত্রধামনু 1৪ 

খষগণ ভাহাকে এই বিশ্বের স্থিতি, জন্ম, ও সংযমের হেতু বলেন,-__কিন্্ু তিনি" সৃগ্রি-স্থিতি 
ও লয় রহিত। তিনি অনন্ত, তাহার সহত্র মস্তকরূপ ধামের এক প্রদেশে সর্দপ-প্রমাণ 
ভূমগ্ুল, তিনি তাহার সংবাদও রাখেন না। 

য্তাস্ক আলীৎ গুণবিগ্রহো ম্হান্ বিজ্তানধিষ্ঠো ভগবানজঃ কিল। 
যৎ সম্ভবোহ্হং ত্রিবৃতা স্বতৈজসা বৈকারিকং তামলমৈন্জিয়ং সৃজে ॥৫ 



১৪. বীরভূমি 

মহত ধহার আস্ত গুণ-বিগ্রহ,বিচ্ঞ।ন বা! সহ্গ তাহার আশ্রয়, তিনি চিত্তরূপ--সত্ব-প্রধান 

_-আতএব বাসুদেব । ভগবান ব্রঙ্গা তাহ! হইতে উদ্ভৃত। তাহা হইতেই আমি রুক্র, 
ব্রিগুণময় ম্বতেজের দ্বারা বৈকারিক দেবতাবর্গ, তামস ভূতবর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ স্থজন করি। 

এতে বয়ং বন্ত বশে মহাত্বনঃ, স্িভাঃ শকুস্থা ইব সুত্রযন্ত্রতাঃ | 

মহ।নহ বৈকৃত তামসৈত্দিয়াঃ স্থজাম সর্ব ষদনুগাহ!দিদং ॥ 

যশ্মিন্মিতাং ক্ঠযপি কম্মপর্বণীং মায়ং জনোহয়ং গুণ সঙ্গ মোহিতঃ। 
নদেদ নিস্তারণ যোগমঞ্জসা তশ্মৈ নমস্ত দ্বিলয়োদয়াতমনে ॥৭1৮ 

ধাঁহার অনুগ্রহে মহদাদি আমরা সুত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড স্থজন করি, তীহার মায় 

অ।মাদের হ্যায় গুণ-সঙ্গ-মোহিত জন কেবল জানিতে পারে, তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় 

জানিতে পারে না। তাহার মায়া কণ্মরূপ গ্রন্থির প্রাপক, তীহার স্বরূপ হইতে বিদ্। 
গ্রকাশিত ও তীাহাতেই বিলীন, সেই ভগবান্কে প্রণাম । 

ইলাবৃত-বর্ষে ভগবান্ তব, ভবানী ও তীহাদের সেবিকা অসংখ্য নারীগণ কর্তৃক এই 
সঙ্গমণদেবের পুজা বিত হইল। এই 'যে অসংখ্য সেবিকা, উহার! নাগবধুণ্ড হইতে 
পারেন, কারণ সঙ্গর্ধণদেবের যে স্তব উদ্ধৃত ও অনুবাঁদিত হইল, তাহার মধ্যে নাগবধূগণের 

অর্চনা কথা রহিয়াছে । এই সন্বর্ষণদেব চতুমুন্তি ভগবান্ মহাপুরুষের তুরীয় তামসী ঘুত্তি। 
তাহার পুর্বেবেই ভিন্ন ভিন্ন বষের আরাধনা-কথা বর্ণনা করিবার জন্য ভাগবত বলিয়াছেন 

নয়টি বষেই ভগবান্ নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া-_“আত্মাতত্বযুহেন” অর্থ।ৎ স্বমুণ্ডি-সদুহের 

দঘ্রা নিয়ত সন্নিহিত হইয়াপ্রছিয়াছেন। এই মুভ্তি-সমূহের মধ্যে সন্কর্ষণ অন্যতম | 

শ। সম্কবণ, বলরাম ও নিত্যানন্দ 

শ্রীনিত্যানন্দের বর্ণনায় তীহ।কে সুহজবদন, বলরাম, সঙ্কমণ, অনন্ত ও সহত্ক- 

ফণীধর বলা হইয়াছে । তিনি হলধর-_-তীহার শরীর অতিশয় প্রকাণ্ড--তিনি চৈতন্চন্দ্রের 
রসে মত্ত। তীহা অপেক্ষা কেহই চৈতম্যের প্রিয় নহে, চৈতন্যদ্েব তাহার দেহে সর্বদাই 
বিহার করেন। এই শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্রকথা যিনি শ্রবণ করেন ও গান করেন, 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতগ্য তীহার পরম সহায় হইয়া থাকেন, মহেশ ও পার্বতী ত্রাহার উপর গ্রীতি-যুক্ত 
হুয়েন, আর তীহার জিহবায় শুদ্ধা সরম্বতী স্ফ,রিত হইয়া থাকেন। 



সহর্ষণ-প্রসঙ্গ ১৫ 

সঙ্বর্ষণ-দেবের কথ বলা হইল, ইনিই হলায়ুধ ও" বলরাম। শ্রীকৃ্ণ আীবৃন্দাবনে 
রাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই রাস-ক্রীড়াই শ্রীকৃষেেের সর্ব্বোন্তম লীলা ॥ কিন্তু এই রাস- 

ক্রীড়া কি কেবল শ্রীকৃ্ণই করিয়াছিলেন ? শ্রীমন্তাগবতে রহিয়াছে, শ্রীবলরামও রাস: 

ক্রীড়। করিয়াছিলেন ! 

৮। বলর।মের রাসক্রীড়া ও কৃষ্ণসেব! 

শ্রীমন্তাগবতের দশম হ্ষন্ধের ৬৫ অধ্যায়ে প্রীবলরামের রাসক্রীড়! বণিত হইয়াছে। 

প্রীকৃঞ্ণ ও বলরাম কতকাল প্রীবুন্দাবন হইতে চলিয়! অ(সিয়াছেন! প্রথমাবস্থায় অ(মরা 

বৃদ্দাবনের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম-_কিন্ক আর যেন সে ফথা ম্মরণ নাই। কংস-বধের 
পর,ভ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত উদ্ধনকে শ্রীবৃন্দাবনে পঠাইয়াছিলেন, উদ্ধবের সহিত ব্রজবামিগণের 

যে কখোপকথন হয়, তাহাতে আমর! বুন্দাবনের গোপগে।পীগণ শ্রীরুষ্জকে কি ভাবে 

দেখিতেন তাহ।র পরিচয় পাইয়।ছি, 'শীকৃঞ্ঃও গেপগোপী ও বুন্দাবন কিভাবে দেখিতেন 

ভাহ[ও দেখ| গিয়াছে । কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের বস্ত, নীরবেই হৃদয়-মধ্যে 

থাকিয়! ষায়, সংসারে বা প্রকট লীলায় তাহা পরিব্যক্ত করিবার উপায় *নাই। প্রকট- 

লীল|য় কেবলই সংগ্রাম, কেবলই সংশয়। ব্রজগে।পীর আত্মসমর্পণ আর শীকুষ্জের 

্বরূ.পর পরমানন্দ-সন্তোগ ইহা গোপনের বস্ব-ইহা একটি আদর্শমাত্র_ ইহা ধ্য।নের 

বস্কু | ৃ 

বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর কংসবধ, কু বলরামের গুরুগুহে বাস, গুরু সান্দীপনি 

মুনিকে দক্ষিণা দিবার জন্য পাঞ্চজন্য অস্ুরকে বধ করিয়া যমালয় গমন ও তথা হইতে 

মুন গুরুপুত্রের আনয়ন, তাহার পর জরাসদ্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, ছুর্গ-নিশ্মাণ, 

কালযৰন বধ, যুচুকুন্দ রাজার গ্রুতি অনুগ্রহ, তাহার পর দ্বারকাগমন, রুক্িনী-পরিণয়, 

প্রদ্যুন্সের জন্ম, শন্বরাসুর বধ, জান্ববতী, সত্যভামা প্রভৃতির সহিত পরিণয়, নরকান্্র বধ, 

বাণ রাজ।র সহিত যুন্,_-ঘটনার পর ঘটন! চলিতেছে । ইহাছাড়! পাণ্ডবদিগের অদৃষ্ট- 

চক্রও ঘুরিতেছে_-এই সংগ্রামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদিগেরও সংবাদ লইতেছেন। 

এইবার সময় হইয়াছে, শ্রীকৃঞ্ক কুরুক্ষেত্র যাইবেন, তাহার পর পাশুবগণের 

লহিত মিলিয়া রাঁজসুয় যত, জরাসন্ধ, শিশুপুল, সাল্প, দন্তবরু, বিদূরপ, পৌঞ%ক, 



2৬ 7 বীরড়ূমি 

কাশীরাজ গ্রভৃতিকে যধ করিবেম। এইগুলি শ্রীকের লীলার আর এক অধ্যায়। এই 
নুতন অধ্যার আরত্ত হইবার পূর্ষের প্রীবৃন্দাবনের কথা-_শুধু কথ! নহে শ্রীবন্দাংনের চরম 
ও পরম.কথা প্রীমন্তাগবত একটি বিশেষ ঘটনার দ্বার! আমাদের স্মরণ করাইয়। দিলেন । 

ঘটনাটি আমাদের পরিচিএ-_-উহা রাসক্রীড়া। কিন্তু এই যে রাঁসক্রীড়া, ইহার নায়ক 

জ্রীকৃঞ্চ নহেন, ইহার নায়ক বলরাম। 

তগবান্ বলভদ্র বন্ধুগণকে দর্শন করিবার জন্য উৎকন্তিচিন্তে রথে আরোহণ 

করিয্প! নন্দ গে।কুলে গমন করিলেন। অনেক দিনের কথা, কৃষ্ণ বলরাম চলিয়া যাওয়ার 

পর একবার রথে চড়িয়া উদ্ধব এই নন্দগোকুলে আসিয়াছিলেন এবং কিছুদিন তথায় বাস 

করিয়৷ কৃষ্ণ কথাগ্রসঙ্গে ব্রজবাস্তিগণের শোক কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিয়াছিলেন । 

গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয়-কথা উদ্ধবের নিকট প্রকাশ করিয়ছিলেন, ভাগ্যবান পরমজ্ঞনী 
ও একান্ত কৃষ্ণ-ভক্ত উদ্ধব ব্রজগে(পীর হৃদয়ের সেই প্রেমরস|মৃত প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাদন 

করিবার সুযোগ পাইয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন। উদ্ধব অনেক তন্বকথ! বলিয়াছিলেন এবং 

কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনে আমিবেন এমন কথাও বলিয়াছিলেন। তাহার পর কতদ্দিন চলিয়৷ 

গিয়াছে। ব্রজবায়ী,_-বিশে্ষ করিয়! ব্রজগোগী, আশাপথ চাহিয়া দারুণ উতকণায় বসিয়।" 
.রহিয়াছে-_মৌনহদয় উ্দীর্ঘশখ্বাসের দ্বার! কেবল বলিতেছে, “কৈ, এখনত কৃষ্ণ আসিল 

ন! ?” আবার রথ আপিল, বলরাম আমিলেন। কৃষ্ণ আসিলেন না, কিন্তু শুক্ষ প্রায় আশা- 

নদীতে আবার বন্তা বহিল, কত কথ।ই বলরামকে জিজ্ঞাসা কর! হইল। বলরাম সকলের সহিত 

সেই পূর্বের ম্যায় প্রেমে মিশিল্লেন, সেই ভালবাসার খেলা খেলিলেন,__ শেষে পান্না দিয়া 
বলিলেন__“তোমরা আশ্বস্ত হও, আমি দ্বারকায় গিয়া বলপূর্ববক কৃষ্ণকে লইয়া আসিব-_ 
শূহ্য বৃন্দাবন আবার পূর্ণ হইবে। উদ্ধব কৃষ্ণের অধীন, উদ্ধব কি আনিতে পারে ? আমি 

অধীন নহি,আমি জের করিয়া লইয়া আমিব।”. বলভদ্রের কথায় সকলের বিশ্বাস হইল। 
অবিশ্বাসের যে কোন ক।রণ নাই-_ইনি বলভদ্র--ই'হার বলের সীম! নাই, ইনি সন্কর্ষণ ও 

অনন্ত, সুতরাং যাহা হইব।র নহে, যাহা অসম্ভব, জোর করিয়া অবশ্টাই তাহ! করিতে পারেন । 
তাহার পর চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইম।স, তিনি ব্রজগোপীগণের সহিত র'সক্রীড়ায় 

যাপন করিলেন) অবশ্য এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার সঙ্গিনী নহেন__ ইহার! 
অন্য গোপী। 



লন্বর্ষণ,প্রসঙগ উ এ. কি 

পু্চন্্রকলামৃে কৌমুদীগন্ধবাযুনা |" 
ধমুনৌপবনে রেমে সেবিতে স্্রীগণৈরৃরতিঃ ॥ | ও 

পূর্ণচন্মের বিমল কিরণে সমুজ্ছবল রজনী, প্রল্ফ,টিত কুমুদ পুষ্পের গন্ধযুস্ত বায়ু 
প্রবাহ, ষুনায় উপবনে (রামঘটর নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ) স্্রীগগ-পরিবৃত হইয়া বলরাম 
বিহার করিতে লাগিলেন । 

সন্কর্ষণ-তত্বের ইহাই দ্বিতীয় কথা। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার সময়েও বলরামের 
রাসক্রীড়ার প্রসঙ্গ আছে। দশম স্কন্ধের ৩৪ অধ্যায়ে এই লীলা বর্ণিক হইয়াছে । 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলর!ম উভয়েই রাস করিয়াছেন । 

যিন্নি রাসক্রীড়ার নায়ক, তিনি পরম প্রভূ বা পরমপতি। সেই, পরমপতি ব্যতীত 
রাসক্রীড়ার অধিকার কাহারও নাই, ইহাই তন্ব। সুতরাং বলরামের যখন রাসক্রীড়া 

রহিয়াছে, তখন তিনিও পরম প্রভুত্বের অধিকারী-_-অতএব প্রীকৃষ্ণ ও প্রীবলরাম উত্তয়েই 
একতন্ত্, একই বস্ত--শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দেও তাহাই । কিন্তু, এই সন্বর্ষণদেষের খা 

বলরামের বা নিত্যানন্দের, এই প্রভু তাৰ ব্যতীত আর একটি ভাব জ্সাঞ্ছে, তাছার নাম 
দাস-তাব। দমুর্তিভেদে আপনি হয়েন প্রভু দাস।” যদিও তিনি প্রভু, কিন্তু মৃত্তাস্তর গ্রহণ 
করিয়! দাসের কাধ্য বা সেবার কার্য করিয়৷ থাকেন। যাহা কিছু শ্ীভগবানের হা 
প্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য প্রয়োজন, সমস্তই সেই অনন্ত, অর্থাৎ একই অনন্তদেষ নানামুস্তি 
ধারণ করিয়া, স্বয়ং নান! উপকরণ হইয়া ভগবানের সেবা! করিতেছেন-- 

সথা, ভাই, ব্জন, শয়ন, আবাহন। রী 
গৃহ, ছত্র, বন্্, যত ভূষণ আসন ॥ 
আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে । 

বারে অনুগ্রহ করে পায় সেইজনে | 

বিচিত্র মুগ্তি ধারণ করিয়া এই সেবাকার্যে আপনাকে নিঃশেহিত করিয়াছেন বলিয়াই 
তাহার নাম “শেষ” । যামুন মুনিয় বিরচিত একটি ক্লোক রানার উদ্ধত হইয়াছে, 
তাহাতে এই কথাই আছে। 

শেক ৪ 



১. বীরভূমি 

রা ৯। সন্বর্ধণ ও লীল! 

চাহ! হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই সঙ্বর্ষণ-তন্বের দ্বারাই শ্রীতগবানের 
লীলা! প্রকট. .হুইয়াছে। লীল! প্রকট করিতে হইলে, সেবার উপকরণ আবশ্টক। 
ভগবান স্বরূপে অনস্ত, বাক্যমনের অগোচর। তাহার লীল। এখানে, এই প্রপঞ্চে যে 

প্রকট হইবে, ইহার কোনই আশ! ছিল না--এই সন্ধর্ষণ দেবই লীলা-প্রাকট্যের জন্য যে যে 

উপকরণ আবশ্যক ততসমুদয় যোগাইলেন, তাই লীল| প্রকট হইল। যামুন মুনির 
প্লোক এই-- 

নিবাষ শব্যাসন পাছুক।ংশুকোপধানবর্ধাতপবরণ।দিভিঃ | 

. শীহদৈতৰ শেষতাং গট তর্থথোচিতং শেধ ইতীরিতে ভনৈঃ ॥ 

আপনাকে লোকে শেষ বলিয়! থারে, কারণ, বাসস্থান, শহ্য।, আসন, পাদুকা, রক্ত্র, উপাধান 

ছত্র গ্রভূতি সেবার সামগ্রীগুলি সমস্তই অ।পনার মুস্তিভেদ মাত্র। অ।পনি সেবার শেষ 
প্রাপ্ত হুইয়াছেন। 

এই সংসারে যাহ! কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী আছে তাহার! সীমাধদ্ধ, ক্ষয়শীল ও 
অপুর্ণ। মানুষ যখন নিত্য, পুর্ণ ও অদীম শ্রীভগবানের অন্বেষণ করে তখন এই প্রত্যক্ষ 
ও ইন্দ্রিয়গ্রাহা যাহ! কিছু, তাহ! ছাড়িয়া, তাহাদিগকে উপেক্ষ। করিয়া চলিয়া যাইতে চাহে। 

এই এক প্রকারের উপ!সনা-পদ্ধতি। কিন্তু আর এক প্রকারের দৃষ্টি বা অনুভব-প্রণালী 
আছে। এখানে যাহা কিছু আছে তাহা খণ্ডিত ও অনিত্য হইলেও তাহাদের একটি নিত্য, 
পূর্ণ ও অথণ্ু ভাবমুত্তি আছে। সেই নিত্য ও আদরশস্থানীয় স্ৃত্যুহীন ভাবমূন্তি আছে 
বলিয়াই এই ছায়ার জগতে নিতোর ও ভাবের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে । যাবতীয় 

সেবার উপকরণের বা যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থের যে নিত্যধুত্তি (1091 [01711010905 
রদ 0১৪ 11577091106) আহাই সন্কর্ধণের মুণ্তি, সেই কারণেই তিনি একই সঙ্গে এক ও 

বু, ভিনি সহত্রবদন ও সহত্রমন্তক। এই জক্বর্ষণই বথার্থ অনন্ত।. এই অনস্তের 
বোধের উপরই নিত্যের প্রাকটা বা লীলার প্রতিষ্ঠা । সুতরাং সন্কর্মণকে লইয়াই লীলা । 
ইছাই.জীলাবাদের শেষ সিন্ধান্ত, সকলেই ইহ! বিশেষরূপে চিন্তা করিবেন। ইহার মধ্যে 
ভিন্ন তিল্প বর্ষের সাধনসম্পদের সামগ্রন্ত আছে-_ভাবিলেই বুবিতে পার! যাইবে । মহাবল 
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গরুড়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বাহন, ধিনি অতি অনায়াসে ও আনন্দে প্রীকৃষ্ণকে বহন করেন 
তিনি অনন্তের অংশ । ব্রন্ষা। শিব, চতুঃসন, ব্যাস, শুক, নারদাদি যাবতীয় ভক্ত, তীহারা 
অনস্তের পৃজ করেন। তিনি আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর ও' বৈফব; তিনি সর্বব্দাই 
প্রেমরস আস্বাদনে বিহ্বল হইয়া রহিয়াছেন। 

১০। সম্কধণ ও শেষ 

ীমন্তাগবতের পঞ্চম স্বান্ধে ইলাবৃত বর্ষে সন্র্ষণ দেবের ভব ও ভবানী কর্তৃক ধৈ 
পৃজা, তাহার কথা পূর্বেব কথিত হইয়াছে । আবার পঞ্চম ন্বন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে 
পাতালের তলে ভগবান্ সন্কর্ষশদেব শেষ-নামক মৃণ্তি ধারণ করিয়া যে »প্রকারে অবস্থান 

করেন, তাহা বর্িত হইয়াছে। পাঁতালের মূলদেশে ভগবানের তামসী ( তমোগুণের 
কার্ধ্য যে সংহার, তাহার প্রবর্তয়িত্রী যে মু্তি, তমোময়ী মুর্তি নহে। বিশ্বনাথ ) অং 
আছে, তাহার নাম অনন্ত । সান্বততন্রনিষ্ঠ ভক্তগণ চতুর্ববহের উপাসনা করেন, তাহারা 

ইহাকে সন্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। অহঙ্ক(র অর্থাৎ 'আমি আমার এই বোধ, ইহাই তাহার 

অধিষ্ঠান, এই অধিষ্ঠানের রা তিনি দ্রন্টা ও দুশ্যাকে আকর্ষণ করেন। এই জগ্ই তাহার 
নাম সন্বর্ষণ। সহত্রশীয ভগবান্ তাহার এই অনন্ত মু্তির একটিমাত্র মন্তকে এই ভূমগুল : 
ধারণ করিয়! রহিরাছেন, সেখানে এই ভূমগুলকে একটি শ্রেত-সর্ধপের ম্যায় দেখায়। 
প্রলয়কালে তিনি এই জগতকে সংহার করিতে বাসনা করিয়া সন্র্ষণ নামক একাদশ 

বাহে রুত্ররূপ ধারণ করেন। তখন তাহার ভ্রযুগল ক্রোধে বিঘৃণিত হয়, আর তিনি 
ত্রিশিখ-শুল হস্তে লইয়া সমুখিত হন। তীহার চরণ-পন্মে নখগুলি মণিদপ্পণের ম্যায় ঝল্ 
ঝল্ করিতেছে__নাগপতিগণ ভক্তিভরে তাহার পূজা করেন। নাগকুমারীগণ পরম তক্তি- 
সহকারে তাহ;র সেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত গুণস।গর ভগব.ন্ আদিদেব অনভ্ত, কেবল 

প্রলয়কালেই ভীষণণূণ্তি ধারণ করেন, অগ্সময়ে তাহার মুন্তি শণ্ত ও মজলকর। নুর, ' 
অন্তর, সিদ্ধ, গন্ধবর্ব, বিদ্ভাধর, উরগ ও মুনিগণ সর্ববদাই তাহার ধ্যান করেন, তাহার 
নয়নদ্বয় মদ দ্বারা সর্ববদা মুদ্রিত ও বিকৃত এবং বিহ্বল, তিনি স্বললিত বাকোর দ্বারা আশ্রিত 
দেবগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তীহার বসন নীলবর্ণ, কর্ণে কুগুল, হত ঢুইটি 
অতি সুন্দর, পৃষ্টদেশে হল। তাঁহার গলদেশে বৈজযন্তী-মালা। 



2: | ৰীরভূনি 

১ ' ৯১। নারদ ও লক্কর্ষণ 

 দেবধি নারদ ব্রক্মার সভায় তু্ুরুর সহিত সেই ভগবান্ অনম্তদেবের মহিম। 
নিন্নয়পে বর্ণনা করিয়াছিলেন । | 

ূ উৎপন্তিস্থিতিলয়হেতবোহস্ত কল্পাঃ সত্বাস্তাঃ প্ররকতিগুণাজ যদীক্ষয়াসন্ 

যদ্দপং ঞ্বমকৃতং যদেকমাত্বন্ নানাহধাৎ কথমুহবেদ তন্ত বর্। 

এই জগতের সৃষ্িস্থিতি প্রলয়ের হেতুরূপ সত্ব প্রভৃতি প্রকৃতির গুগত্রয় বাহার 
ঈক্ষণের দ্বার! নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার স্বরূপ অনন্ত ও অনাদি, 
বিনি একম।ত্র সত্য হইয়া এই বিচিত্র প্রপঞ্চ আপনাতেই ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, 
সেই ব্রক্ম-স্বরূপ অনন্তদেবের তত্ব (প্রাপ্তিমার্গ) কে বুঝিবে? 

মি নঃ পুরু কূপয়া বভার সত্বং সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যন্ত্র । 

ম্্রীলাং মৃগপতিরাদদেহনবদ্ধ।মাদাতুং স্বজনমনাংস্াদারবীধ্যঃ ॥ 

ভঁহ।র তত্ব অবোধা, কিন্তু তথাপি মুমুক্ষুজন তাহার সেবা করিতেছেন। তাহার কারণ 
তিনি আমাদের হ্যায় ওক্তগণের প্রতি অশেষ করুণ। করিয়া আশ্রিত জনগণের মন বশী- 
ভূত করিবার জন্া শুদ্ধ সন্ধ মুদ্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার লীলা-পরাক্রম মহাবল 
লিংহেরা শিক্ষা করিয়াছে। 

য্লাম এত মনুকীতয়েদ কম্মাপাতো ব। যদি পতিত: প্রলস্ত নাগ। | 

হস্তযংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্তং কং শেষ! ভগবত আঅয়েনুমুক্ষুঃ | 

মহাপাতকীও যদি, অন্যের নিকট শুনিয়াই হউক, আর না জানিয়৷ দেংক্রমেই হউক, 

অথবা পরিহাস করিয়াই হউক, তাহার নাম একবার উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে 
নিজের কলুষ রাশি হুইতে স্বয়ং শুদ্ধ হইয়! অস্মেরও কলুষরাশি বিনষ্ট করে। 
অতএব সেই মুমুক্ষু জন সেই ভগবান্ ব্যতীত আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? 

ৃক্ধন্যপিতমন্ুবৎ সহত্রমূর্ধে]। ভূগোলং লগিরি সরিৎ সমুদ্রসতবং | 

আনন্ত্যাদবিমিপত বিক্রমন্ত তুয়ং কো বীর্ধ্যানাপি গণয়েৎ সহঅজিন্থবঃ ॥ 

ী ত্বাছার সহত্র মস্তক, তম্মাধ্যে একটি মস্তুকে সরিস।গর গিরি ও প্রাণিসমূহ- 

লমদ্থি, এই নিখিল তূমগ্ডল অপিত রহিয়াছে । তীহার বিক্রম অনন্ত ও অপরিমিত, 
সহত্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কেহ তাঁহার গুপরাশি বর্ণনা করিতে পাঁরে ন|। 



সন্বর্ষণ প্রসঙ্গ [২২ 

এবংপ্রভাবে। ভগবাননন্তে। হুরস্তবীর্ষ্যোরু গুণান্ুভবঃ | 

মূলে রসাগা; স্থিত আত্মতন্ত্রো যো৷ লীলয়। স্মাং স্থিতয়ে বিভর্তি ॥ 

ভগবান অনন্তের এইরূপ প্রভাব। উহার বল, গুণ ও প্রতাবের অন্ত নাই। অথচ ডিনি 

রসাতিলের মুলে অধিষ্ঠিত হইয়! লোকস্থিতির জন্য লীলায় নিজের মন্ত্রকের দ্বারা টা 
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিরাধার। 

শ্রীমস্তাগবতে সক্কর্ধণের পুজ! ইলাবৃতবর্ষে ও পাঁভালে কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা 
আমরা আলোচনা করিলাম। এই সন্বর্মণই বলর।ম, আরার সেই বলরামই নিত্যানন্দ। 

স্থতরাং প্রীনিত্যানন্দচরিত্র সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কথা আলোচন! করিলে অ মরা সন্বর্ষণ 
বা অনন্ত সম্বন্ধীয় শেষকথা বা সর্বাপেক্ষা নিকটবন্তী প্রচলিত কথা জানিতে পারিব। 

১২। নিত্যানন্দ-মিলন। 

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত নামে পরিচিত। সন্ন্যাসীর কথা সকলেই 
জানেন--আচার্্য শঙ্কর এই প্রাচীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সংশোধিত করিয়! পুনর্গঠিত 
করেন। সন্নযাস-পন্থা বৈদিক। * বৈদিক সন্ন্যাস পম্থাই তন্ত্রে অবধৃত-পশ্থা নামে পরিচিত । 
মহানির্ববাণ তন্ত্রেও অবধৃত-পন্থ। সম্বন্ধে সমস্ত কথাই কথিত হুইয়াছে।” মুগুমালা-তন্ত্েও 

অবধৃত-পন্থা! সম্বন্ধে অনেক কথ। দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় কথা পরে 
আলোচ্য । শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্তা তত্কালীন ভক্তগণ 
কি ভাবে দেখিতেন, তাহাই আমরা আলোচনা করিব। 

₹৯৫ শকের মাঘ মাসের শুরা য়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। 

তিনি বয়সে সট্নীগৌরাজ মহাপ্রভু অপেক্ষা বার বসরের বড়। এগার বশুসূর পর্য্স্ত তিনি 
পিতামাতার নিকট একচক্র। বীরচন্দ্রপুরে ছিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর তাহার 

পিতা হাড়াই ওঝ৷ ( নামান্তরে যুকুন্দ পণ্ডিত ) পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে এক সন্ন্যানী অতিথি হইয়! আসিা পুত্রটিকে তাহার পিতার নিকট ভিক্ষা 
করিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী তীর্থ পর্যটনে মাইতেছিলেন, ছেলেটিকে তিনি সঙ্গে লইলেন। 

বালক নিত্যানন্দ এই সন্ন্যাসী গুরুর সহিত ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্ঘ পরিভ্রমণ করিলেন-. 
তী্থ-পর্য্যটনের শেষে তিনি আসিয়া শ্রীবৃদ্দাবনে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে 
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নবীয়ার সিসাই পণ্ডিত গয়াক্ষেত্রে পুজাপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা লইয়! নবভাবে 
বিহ্বল হুইয় নদীয়ায় কিরিয়৷ আসিলেন-_নবধীপের ভক্তমগ্ডলীর আর আনন্দের সীমা 
থাকিল না। নবদ্ধীপে প্রেমাহৃত-বন্া উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে শ্রীনিত]ানন্দ 
প্রভূ বৃন্দাবন হইতে নবদ্ধীপে আমিলেন। তিনি গোপনেই নবদ্বীপে আদিলেন ও নন্দন 
আচার্য্ের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে শ্রীগৌরাল মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণকে বলিলেন--কোন মহাপুরুষ 
লত্বর নবন্বীপে আসিতেছেন। তাহার পর একদিন মহাপ্রভুর দেহে হলধরের আবেশ 
উপস্থিত হইল । আবিষ্ট অবস্থায় তিনি বলিতে লাগিলেন “মদ-আন, মদ-আন।” বাহা- 
জ্ঞান হইলে পর তিনি হরিদাস ও শ্রীবান্ধ পণ্ডিতকে বলিলেন “কে কোথায় 'আসিয়াছে, 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়! আইস ।” হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত নবদ্বীপ 

খু'ঁজিলেন, কিন্তু কাহাকেও বাহির করিতে পারিলেন না । এইবার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু 
নিজেই বাঁছির হইলেন, “জয় কৃষণ” বলিতে বলিতে নন্দন আচার্য্ের গৃহে উপস্থিত 
হইলেন। তাহার! দেখিলেন নন্দন আচারের গুহে এক পুরুবরত্ব বমিয়া রহিয়াছেন, তাহার 
অঙ্গের জ্যোতি “কোটি-সূর্ধ্য-সম” তাহার অবস্থা সকল সময়েই আবেশময়, তিনি ধ্যানহথখে 

(পরিপূর্ণ ও সর্ববদ। হাস্য করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-হুন্দর সহচর-গণ-সহ নমস্কার করিয়া সম্রমে 
দাড়াইয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও বিশ্বস্তরকে চিনিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অনিমেষ 
নেত্রে জ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে দেখিতেছেন 

“রসনায় লেহে যেন, দরশনে পান। 

তুজে ধেন আলিঙ্গন নাসিকায় ভ্রাণ। 

সকল ইন্ত্রিয়ের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরকে পরিপুণ-রষ্টিপ উপভোগ 
করিতে লাগিলেন। 

স্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত প্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর ও ভ্রাহার ভক্তগণের এই মিলন উপ- 
লক্ষে শ্রীচৈতন্ভাগব্ত-কার যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার তত্ব বিশেষরূপে আলোচ্য । তিনি 
লিখিয়।ছেন, গ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাগন অনেকে প্রীগৌরাঙ্গকে স্বীকার করেন, কিন্তু প্রীনিত্যনম্দ 
প্রভুর নাম শুনিতে পারেন না। আ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নাম শুনিলেই তীহারা উঠিয়া 
পলায়ন করেন। যেমন অনেক লোক গোবিন্দের পুজা, করেন কিন্ত শঙ্করকে মানেন না, 
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এবং শিবদ্ধেধী হওয়ার জন্য ছাদের ধর্মানুষ্টান নিস্ফল হয় এবং তাহার! নরকে যায়, ইহাও 
ঠিক্ সেইকূপ। স্ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তম শুলীর মধ্যই প্রনিত্যানন্নপ্রডুকে লইয়া 
অনেক সময়ে অনেক গোলমাল হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণবমতের আলোচনা! করিলে 
আময়া দেখিতে পাই যে রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিববিছ্বেষ বা শৈব সম্প্রদায়ের সহ্ছিত 

বিশেষ রকমের কলহ ছিল, মধবাচার্য্য শৈৰ ও বৈষ্ণব মতের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করেন। 
শ্রীচৈতন্থ মহা প্রভূ কর্তৃক প্রবর্তিত সম্প্রদায়, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে পরিচিত, 
তাহ! এই মধ্বসম্প্রদায়েরই শাখা ।: সুতরাং তাঁহার সম্প্রদায়ে শিববিতেষ না থাকিবারই 

কথা। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে শ্রীমন্হাপ্রভ়ৃর শিবকে স্বীকার করার জনক আপত্তি 

হইয়াছে । লোচন দাপের শ্রীচৈতন্য ম্ঙঈগল-গ্রন্থে ইহার এক প্রমাণ প৪য়! যায়। 
যাহা,হউক শঙ্কর-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আপত্তি ভ্রীমন্মহাপ্রভূর মণ্ডলীর মধ্যে হয় নাই। 

কিন্তু প্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে লইয়! বরাবরই আপত্তি ছিল, ইহার আরও অনেক প্রমাণ 

আমর! পাইব। 

শ্ীচৈতন্য-ভাগবত বলিলেন বর্তমান অবতারে শ্রীনিত্যানন্দতন্্র বড়ই 'গুট। এই 

কারনেই জ্ীবাস ও হরিদাস সারাদিন খু'জিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না। 

এস্বলে একটি কথ স্মরণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে স্রীমস্তাগৰবত হইতে পাতালে 

অনস্তদেব ব। স্কষণদেব সম্বন্ধে যাহা ' আলোচনা করিয়াছি, তাহার শেষ অংশে আমর! 

জাঁনিয়াছি যে এই অনন্তদেবের মহিমা দেবধি নারদ ত্রপ্গার সভায় কীর্তন করিয়াছিলেন । 

প্ীচৈতন্ত মহাপ্রভুর লীলায় এই ব্রজ্মাই হরিদাস আর শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ। এবারে 
সেই দুইজনই প্রীনিত্যানন্দ প্রভূকে অহ্বেষণ করিতে বাহির হইলেন, কিন্তু বড়ই আশ্চর্ঘয 

কথা, তাহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। শ্রীচৈতন্ত ভাগবত পড়িয়া 
এরূপ অনুমানও করা যায় যে উহার ছুইজনে নন্দন আচার্যযের গৃহে প্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 
দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বেশড়ষ! বা ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তিনিই যে সেই মহাপুরুষ, 

ধাহার কথা গ্রীগৌরাঙ্গন্ন্দর আবিষ্ট অবস্থায় বলিয়াছেন, ইহা তাহার! বুঝিতে পারেন 
নাই। কাজেই শ্রীচৈতগ্ত মহাপ্রভু নিজেই বাহির হইলেন এবং তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 
বাহির করিলেন । 

পুরাতনকে তাহার পুরাতনত্বের মধ্যে চিনিয়! লওয়া বেশী কঠিন নহে, কিন্ত তিনি 
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রর যধ্যে কিভাবে কোথায় রহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা বড় কঠিন। আমর! বাছিরেয় , 
লগ্স্লিইয়াই থাকি, এবং বাহা লক্ষণের দ্বার! সমুদয় বন্তকে চিনিয়া লইতে চাই। ক্কিন্ত 
হে বন্তব চৈতন্তরূপ বা যাছ! তত্ব বসত, তাহা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। পরিবর্তনকে 
অন্থীকার করিয়া যাহার! বাহিরের পুরাতন চিহ্ন ও লক্ষণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাঁহার! 
জার সতোর সন্ধান পাইবে না । লীলাবাদের ইহাই প্রথম কথা। আ্ীকষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ 
হেদদিম তিনি গেচারণের মাঠে রাখাল বালকগণের মগুলীর কেন্দ্রন্থলে বসিয়া তাহাদের 

সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিলেন, সেদিন বেদ্পতি ব্রহ্গাও তাহাকে দেখিয়। চিনিতে 
পারেন নাই। তিনি শিশুবুস লুকাইয়া রাখিয়া কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং 
পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেদিনের সেই দ্তের প্রায়শ্চিন্তের জন্যই আজ্ত তিনি হরিনাম 

'মহামন্তের প্রচারক হরিদাস-ূপে আবিভূতি- শ্রীবাস পণ্ডিত নারদ । শ্রীমন্ভাগবতে পাইয়াছি 
একদিন উছারাই সন্কধণ তন্বের মহিম| বুঝিয়াছিলেন, এবং তাহাদেরই বোধ ভারতবর্ষে 

প্রবপ্তিত হইয়াছিল। ব্রক্ম(র অনুমোদন আর নারদের প্রচার, এই ছুইকে আশ্রয় করিয়া 
ইলাবৃতবর্ষের ভবতবানী-সম্পূজিত, আর পাত।লের নাগকন্যাগণ কর্তৃক পরম সমাদরে 

সংসেবিত, সেই সংস্র্ষণ তত্ব আমার্দের ভারতবর্ষের সামগ্রী হইলেন। এই সঙ্বর্ষণ ব্যতীত 

লীল! হয় না। সঙ্বর্ধণই অনন্ত ; কিন্ত এই প্রকাশিত বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত অনন্ত নহেন, 
সমগ্র বিশ্বকে কারণরূপে বা নিত্যরূপে আপনার মধ্যে তিনি সর্বদাই ধারণ করিয়। 

রহিয়াছেন, স্থৃতরাং এই সন্কর্ষণকে বাদ দিলে প্রপঞ্চে লীলার প্রাকট্য একেবারেই সম্ভব 

হয় না, কারণ তাহ! হইলে এই গ্রপঞ্চে নিত্যের স্থান হয় না । এই কারণে অৰস্তই 

সন্বর্ষণ, তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার বলের সীমা নাই, তিনি রমণীয়,' 

সকলের আনন্দদায়ী, এই কারণে তিনি বলরাম । আজ তাহার শেষ লীলা, আজ তিনি 

প্ীনিত্যানন্দ রূপে জাসিয়াছেন, নন্দন আচার্ষে/র গৃহে রহিয়াছেন, ভ্রীবাস ও হরিদাস'উাহাকে 
দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না । তার পর কি হইল ? শ্রীচৈতম্ক ভাগবতকার বলিলেন-__ 

. 
বড় গৃঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে । 

চৈতন্ত দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে ॥ 

না বুঝি যে নিন্দে তান চরিত্র অগাধ । 

পাইয়াও বিষ্ণভক্তি হয় বড় বাধ ॥ 



সরাষণ-প্রসঙ্ ২৫ 

প্রীচৈততন্ত মহ প্রভু আজ এই জন্যই আসিয়াছেন, কত যুগে. কত মন্বস্তরে, কল্পে কল্পে 
শ্রীভগবান্ ও তাহার পার্মদগণের, কত দ্বীপে, কত বর্ষে, কত প্রকারের লীলা হইয়া! গিয়াছে। 
লীলা পুরাতন ঘটনা নহে, লীল! নিত্য বা নিতা-নৃতন। আজও অনেক লীলা হইতেছে, 
আরও অনেক লীল! হইতে পারে, প্রয়োজন হইলে হইবে। সেই সমুদয় প্রাচীন কালের 
লীলা-সমূহের নায়কগণ আজও খেল! করিতেছেন ব৷ খেলা করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু 

আমরা যে সংসারে সংসার দেখিতেছি, আমি আঁমাকে দেখিতেছি, “তদ্বত১” অর্থাৎ 

নিত্যসত্যের ভূমিতে দীড়াইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ সে চৈতন্য নাঈ, 

যে চৈতগ্যাকে আমরা পরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ বলিয়া বুবিব, সেই শ্রীরুষ্চচৈতচ্যের সাহায্য 
বা কৃপা! না পাইলে, লীলার রহস্য বুঝিবার উপায় নাই। তাই শ্রীচৈতগ্ভভাগবত-রচন্রিত| 
প্রীলবুন্দাবন দাঁস ঠাকুর বলিলেন__ 

- “চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে” 

এই কারণেই জড়বুদ্ধি সম্পন্ন ও কলিহত নরনারীকে কাতর প্রাণে বলিতেছে, 
“ভজ চৈতন্য, কহ চৈতন্য, লহ চৈতন্যের নাম । এই চৈতন্য ভ্রীকৃষফ্কচৈতন্য। 
শ্রীল বৃন্দাবন দাঁস ঠাকুর বলিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি এই নিত্যানন্দ তত্ব 

জানিতেন, কিন্তু তত্ব জানিয়াও তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার কারণ কি? 

“কোন কৌতুকে কারণে ।” শন্থ হইতে লীলায় আসা, অর্াৎ নিবিশেষ সত্যকে এই 
বিশেষের মধ্যে ক্রীড়াদিত অবস্থায় নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চৈতন্যের অর্থাৎ 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-ব্যতীত কি একারে হইবে £ 
এইবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃকে চিনাইয়া দিবার জগ্ক এক কৌশল 

অবলম্বন করিলেন। তিনি শ্রীবাস পঞ্ডিতকে শ্রীমন্তাগবতের একটি বিশেষ প্লোক পাঠ 
করিতে বলিলেন--শ্রীবাস পণ্ডিত এই শ্লোক পাঠ করিলেন- 

বর্ভাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ো কণিকারং। 

বিভ্রদবানঃ কনক কপিশং বৈজয়স্কীঞ্চ মালাং । 
রন্ধন বেণোরধর সধর়। পুররন্ গোপবুন্দৈ- 
বৃন্দারণ্য স্বপদরমণং প্রাবিশদীতকীন্তিঃ 

চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ শ্রবণযুগলে কণিকার কু্ম, কনক-কপিশ বস্ত্র পরিধান, গলে বৈজয় 
£ 
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সাবা, নটবরবেশ প্রীক্জ গোপৰদ্দসহ অধর নুধায় বেণুরস্, পুর্ণ করিয়া আপনা'র চরণচিনু* 
হস্ত রতিজনক পরমন্থান ভ্রীবুন্দাবনে এবেশ করিলেন-_ আর গোপগণ তীহার গুণগাথা ' 

গ্লান করিতে লাগিলেন । 

এই শ্লোক শ্রবগমাত্রেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অচেতন হুইয়৷ পড়িলেন-উন্মাদ 
বাড়িতে লাগিল, সেকি সিংহন।দ, সেকি আাছড়--হাড় যেন চর্ণ হইয়া বাইতেছে। 

আনন্দের সীমা নাই, ওবিশ্বস্তরের মুখের প্রতি চাহিয়া ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়িতেছেন, কখন 

হামিতেছেন, কখন নাচিতেছেন, আবার কখন বাহুতে তাল ঠকিতেছেন । এই প্রকারের 

'কৃষ্জ-উদ্মাদ-আনন্দ' দর্শন করিয়া প্রীগৌরা্নুন্দর অন্যান্য বৈষ্ুবের সঙ্গে রোদন করিতে 
লাগিলেন। কাহারও সাধ্য নাই শ্রীনিত্যানন্দন প্রভুকে নিবারণ করেন। শেষে মহাপ্রভু 
যখন তাহাকে কে।লে লইলেন, তখন ডিনি নিস্পন্দ হইলেন। 

যে অনস্ত নিরবধি ধরে বিশ্স্তর। ) 
আজ তার গর্ব চুণণ কোলের ভিতর ॥ 

প্রীনিত্যানন্দ গ্রড়ুর এই ভাবাবেশ দেখিয়া! সকলেরই অন্তরে নিত্যানন্দের সঞ্চার হইল। 
এইবার মহাপ্রভূ জীনিত্যানন্দ প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিলেন-_-“আপনি ঈশ্বরের পূর্ণশক্তি, 
আপনার ভজনা না করিলে লোকে কুষ্ণভক্তি পায় না । আপনর চরিত্র জগম্য ও অঠিস্ত্য। 
ভিলার্দের জন্যও আপনার সঙ্গ হইলে জীব কোটি পপ হইতে ও আনায়াসে পরিক্র।ণ পায়। 

আমি বুঝিলাম কৃষ্ণ আমায় উদ্ধার করিবেন--তাই আপনার সঙ্গ লাভ করিলাম |” তাহার 
পর প্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোথা হইতে আদিলেন, মহাপ্রভু তাহাই গ্িজ্ঞাসা করিলেন। 
জীনিত্যানজ্া বালকের হ্যায় অতিশয় চঞ্চল, মহাপ্রভু তাহার স্তুতি করায় যেন অতিশয় 
লভিজ্িতত হইলেন। লভ়জা-বিজড়িত-্গরে বলিলেন--“অনেক তীর্ণে ভ্রমণ করিলাম, 
কৃষ্ণের প্রাচীন স্থান-সমূছে অন্বেষণ করিলাম--স্থানগুলি রহিয়াছে কিন্তু কৃঞ্ণকে 

, কোথায়ও দেখিতে পাইলাম ন।। শ্রীকৃষ্ণের সিংস্থাসনসমূহ আচ্ছাদিত অবস্থায় পড়িয়। 
, বছিয়ান্ধে। ভাল লোককে ছিজ্ঞস! করিয়া জানিলাম কৃষ্ণ গৌড়দেশে গিয়াছেন। তাই 

এখানে আসিলাম।” 
উ্রীনিত্যানন্দ প্রড়ু নবন্ধীপে রহিলেন--স্টাহার প্রথম কাধ্য ব্যাস-পৃজা। শ্রীঅছৈত 

প্রন্ধু় সহিত প্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রায়ই কলহ হুইত-_-এই কলহকে একটা! বাহ ব্যাপার 
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বা একটি ক্রীড়ামাত্র বল! হইয়াছে। যাহা হউক স্তরীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পঞ্িতের 
গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ বালকের ন্যায়, নিজের হাতে ভাত তুলিয়া 
খাইতে পারেন না-শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী মালিনী দেবী মায়ের রানি রান 
পালন করেন, এবং ভাত খাওয়!ইয় দেন। 

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গনুন্দর প্রীবাপ পণ্ডিতকে বলিলেন-__প্তূমি এই অবধৃতকে কি 
জন্য স্থায়ীভাবে ঘরে রাখিয়াছ ? ইহার জাতিকুলের স্থিরতা নাই, তুমি অতিশয় উদ্ধার 
প্রকৃতির লোক । কিন্তু তুমি যদি নিজের জাতিকুল রাখিয়া সমাজে চলিতে চাও তাহ। হইলে 
এই অবধূতকে বাড়ি হইতে সরাইয়! দাও |” 

ইহা অবশ্য মহাপ্রভুর পরীক্ষা। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে হইবে ধে প্রীনিত্যানন্দ 
গুড়, শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণের সহিত মিশিয়া গেলেও সামাজিকগণ তাহাকে মোটেই 
ভাল চক্ষে দেখিতেন না, তাহার আচার বাবহার, বেশতৃষ! গ্রস্তৃতি সমন্তই অন্য 
রকমের, আমাদের প্রচলিত রীতি-নীতির সহিত তাহার মিল নাই। সকলেই প্রীধান 
পপ্ডিতের ন্যায় উদার প্রকৃতির লোক নহেন-_অনুদার ও সঙ্কীর্ণচিত্ত লোক সমাজের 
ভয়ে সর্ববদই ভীত, তাহাদের সাহস নাই, সত্য যদি কোন নূতন বা অপ্রচলিত 
মৃত্তি ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে তাহারা সে সত্যকে গ্রহণ করিতে 
পারে না। 

শ্ীচেতন্ মহাপ্রভুর লীলার এই প্রকারের আর একটি ঘটনা ইহার পূর্বে হইয়! 
গিয়াছে । হরিদাস ঠাকুর ববন বলিয়াই সমাজে পরিচিত ছিলেন--শান্তিপুরনাথ শীত 
প্রভূ একজন প্রাচীন ও পাদস্থ ব্রাঙ্মণ। তিনি হরিদাসকে যখন নিজের গৃহে রাখিলেন-- 
তখন এই প্রকারের একটা সামাজিক আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত প্র 
সে আন্দোলনকে গ্রাহ করেন নাই, অধিক কি শ্রীমদ্ৈত প্রভু হরিদ[সকে শ্রাদ্ধপাত্র দান 
করিয়া বলিয়াছিলেন “ইনিই প্রকৃত ব্রাঙ্গাণ, কারণ ইনি ভক্ত 1৮ ৰ 

যাহা হউক মহাপ্রভু যে পরীক্ষা করিতেছেন, ইহা শ্রীবাস পঞ্ডিত বুঝিলেন এবং 
মহাপ্রভূকে বলিলেন__“গরভো ! আমি সামান্য বক্তি, আমাকে এ প্রকারে পরীক্ষা করা 
আপনার পক্ষে সঙ্গত নহে । একদিনের জন্যও মিনি আপনার ভজন! করেন, তিনি 
আমার প্রাণ স্বরূপ । মিত্যানন্দ জাপনার দেহ। এই নিত্যাদন্দ যদি মদিরাঁ ও যবনী 
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বরেন, জামার জাতি, প্রাণ, ধন "সমস্তই যদি বিনাশ করেন, তথাপি আমার চিত্তে কোন 
বিরুদ্ধভাব জাগিবে না। 

জ্রীবাসের কথ! শুনিয়! শ্রীমন্মহাঞ্ভ অতিমাত্র সন্তু হইলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতকে 
বয় দিলেন-_“পণ্ডিত, লক্ষ্মী যদি কখনও নগরে নগরে ভিক্ষা করেন, তাহ হইলেও ডোমার 

ঘরে কখন দারিদ্র্য হইবে না। তোমার বাড়ীর কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত আমাতে অবিচলা 

তক্তি লাত করিবে। তোমার হস্তে আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় এই শ্রীনিত্যানন্দকে 
জপপ করিয়া! আমি নিশ্চিন্ত হইলাম ।” | 

১৩। আ্রীনত্যানন্দ রহস্য ূ 
ভ্ীনিত্যানন্দ নবন্বীপে বিহার করিতে লাগিলেন, কখনও তিনি গঙ্গার অগধ জলে 

মহালোতে নির্ভয়ে সাতার খেলেন, কখনও বালকগণের সহিত নিতান্ত চপলভাবে খেলা 
কিয়! বেড়ান। বালক ও ন্ীলোকগণের সহিত তীহ।র ব্যবহার সকলের চক্ষে বেশ ভাল 
লাগিত না। এ্বাস-গৃহিণী মালিনী ভাহাকে ছোট ছেলের মত হাতে করিয়া! খাওয়াইয়া 
দিতেন, শচীমাত। তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। নিত্যানন্দ বালকের ম্যায় সরল ও চপল, 
কিন্তু তাহ।র বয়ঃক্রম তখন ত্রিশ বসরের উপর, সুতরাং তাহার স্ত্রীলোকগণের সহিত এই 
বালকের মত ব্যবহার সকলের চক্ষে ভাল লাগিত না। তাহার পর তাহার জাতি কুলের 
যে ঠিকানা নাঈ, সে কথ! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ্রীনিত্যানন্দ বালকভাবে শচীমাতার 
চরণ ধরিতে যাইতেন আর শচীমাতা পলাইয়া যাইতেন। 

স্রীলোকের সহিত তাহার ব্যবহার যে সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিত না এবং সে 
সম্থন্ধে লোকে যে নানারপ প্রতিকূল সমালোচনা করিত, তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের একটি 
স্থান পড়িয়া সহজেই বুঝিতে পারা ঘায়। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আলোচনা নহে, প্ীধল- 
রামের রাসের বর্ণনা হইতেছে। আমন্তাগবতে বলরামের এই রাস বর্ণনায় অবশ্য বারুণী 
মন্তপানেরও এুসজ্গ আছে। বাউক, মে দ্বাপরযুগের কথা। বলরাম-সন্বন্ধেও দ্বাপরযুগে 
জাপত্তি হইয়! থাকিবে--যাহ। হউক বলরংসের রাসক্রীড়ার প্রমাণ দেওয়া উপলক্ষে গ্রীল 
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন-- 

যে সঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন। 
ভারাও রাষের রামে করেন শুবন। 
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খাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্পবুষ্ট করে | 

দেবে জানে এক তত কঙ্চ-হলধরে ॥ 

চারিবেদে গুপ্ত বলরামের চরিত। 

আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত ॥ 

মুর্খ দোষে কেহ কেহ ন] দেখি পুরাণ । 
বলরাষ রাস-ক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥ 

উদ্ধত অংশের আলোচনাতেই অনেক কিথা পাওয়া যাইৰে। প্রথমতঃ বলরামের চরিত্র 

“চারিবেদে গপ্ত*-_পুরাণে অবশ্য ইহা বণিত হইয়াছে, কিস্তু লোকেরা মূর্খ, তাহারা 
গ্ভীররূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আলোচনা করে না। বলরামের চরিত্র যে কিছু 
অন্বাধারণ রকমের, সাধারণ মানুষের যাহ! প্রচলিত ধারণ! সেই ধারণার মাপ কাঠিতে 
তাহাকে ম(পিবার উপায় নাই, যাহারা গতানুগতিক ও অনুদ(র, ঝহিরের ছোট খাটো 

বিচারের তুলাদণ্ড লইয়া! যাহারা বলিয়৷ রহিয়াছে, তাহারা বলরামকেও বুঝিতে পারে 
ন।ই, শ্রীনিতানন্দকেও তাহার! বুঝিতে পারে নাই। মুনিরা স্ত্রীসঙ্গের নিন্দা করেন, 
এই এক সামাজিক ধারণা, বলরাম রাস করিলেন, মুনিগণ তাহার বন্দনা করিলেন, আর 
দেবতারা সেই রাসে পুষ্পবৃগ্টি করিলেন। কি বলিবেন? শ্রীমন্তাগবতের তাষায় 

“তেজীয়সাঁং ন দোষায়” যাহারা তেজন্বী তাহাদের দোষ নাই, অথবা সব লোককে এক 

রকমের মাপ কাঠি দিয়া মাপিতে নাই--সতা বুঝিতে হইলে কেবল বাহিরের লক্ষণের 
দ্বারা বিচার করিতে নাই । বলরাম সম্বন্ধে শ্রীল বুন্দাবনদাঁস ঠ|কুর ইহাই বলিয়াছেন। 

উহার কথার ভিতর আর একটি কথা রহিয়াছে, তাহাও বেশ ভাল করিয়৷ ভাবিবার ও 

বুঝিয়! দেখিবার । চারিবেদে যাহা গুপ্ত, পুরাণ তাহা ব্যস্ত করিয়াছেন। শ্রীজীব 
গোস্বামী তত্ব সন্দর্ভে বলিয়াছেন, যিনি বেদের অর্থ পুরণ করেন, তিনি পুরাণ, বেদার্থের 

পুরণ বলিতে কি বুঝায় তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিতে হুইবে। 

পূর্বে সাম্প্রদায়িক বিরোধের যুগে বৈষ্ণব মতকে অনেকে অবৈদিক বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। সেই সাম্প্রদায়িক সক্ীর্ণতা নিবন্ধনও প্রীনিভ্যানন্দে আপতি হইয়! 
থাকিবে, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু বানুদেবের সহিত পন্বর্ষণের 

উপাসনা বা বাহুদেব, সন্বর্ষণ, প্রহান্স ও অনিরুদ্ধ এই চতুবুর্যহ্থের উপাসনা! যে প্রাচীন 
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ভাগবত মত, তাঁহা! মহাভারতের ন।রায়ণীয় উপাখ্যানেই পাওয়া! যাঁয়। যাহা হউক এই 

লমুদনয়ের প্রমাণের ছ্বারা কোন মীমাংসা হইবে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ তাহার সময়ে 
অনেকের নিকট কিভাবে প্রতীত হইয়াছিলেন, আমরা তাহারই আলোচনা! করিতেছি। 
প্রাচীন সঙ্ন্যাস-পন্থায় সমাজে স্ত্রীলোকের ঘে বিশেষ কোন উচ্চস্থান ছিল, তাহা মনে হয় 
না। শ্রীচৈতগ্য মহাপ্রভু বে প্রেমতক্তির পথ সার্বজনীন আকারে প্রবর্তিত করিলেন, 

তাছাতে শ্রীলোকের স্থান অতিশয় উচ্চ বলিয়া নির্ধীরিত হইল | দপ্ব্রগোপীদের আরা- 
ধনাই লর্যবপ্রেষ্ঠ” “রম্যা কাচিছুপাসনা৷ ব্রজবধূরর্গেঁণ হা কল্লিতাস ব্রজ্গবধূগণের কল্পিত পরম 
রমণীয় যে উপাসনা-পদ্ধতি তাহাই যখন সর্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া ঘোবিত হইল, তখন 

প্রীলোকের মর্ধ্যাদা যে কতদূর বাড়িয়া গেল তাহা বলাই বানুল্য। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ 
এই মত গ্রচারের যখন প্রাধান সচ্ায় ও অবলম্বন হইলেন, তখন মতদৈধ হওয়া নিতাস্তই 
স্বাতীবিক। গ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যবহার সে সময়ে অনেকের নিকট একটি ভীষণ রকমের 
বিদ্রোহ বলিয়া মনে হইয়াছিল--অবশ্য গতানুগতিককে অতিক্রম করিয়া সর্বত্রই এক নব 

জীঘমের তরঙ্গোচ্ছাস জাগাইয়। তুলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভূ এই কলিষুগকে ধন্য করিয়াছেন, 
কিন্তু মন্থাপ্রভুর সকলই মধুর, মাধুরীই তাহার চরিত্রের সর্ববন্ব--প্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতেও 
মাধুরী এবং করুণা অসীম, কিন্ত এই মাধুরী ও করুণার সহিত একটা তেজন্বিতা ও 
উদ্দামভাব ছিল-_-এই কারণেই নিত ানন্দ প্রভুকে বথার্থরূপে গ্রহণ করা গতানুগতিকের 
অন্ববর্তা দুর্বধল প্রকৃতির ও ভীরু স্বভাবের লোকের পক্ষে কঠিন ছিল। অবশ্য মহা- 

প্রস্তুকে ধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন-_ভীহারা যে কেহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে অন্বীকার 
করিলেন, তাহ! নহে, কিন্তু সাধারণ লোকে এত বড় একটা নূতন বস্তু একেবারে গ্রহণ 

করিতে পারে নাই। ৪ 

জ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যখন শ্রীঝ/স-তঙ্গনে ছ।ররুদ্ধ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে সমস্ত রাত্রি 
কীর্বনানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন--অস্তরঙ্গ ভক্তগণ যে সময়ে প্রতোক র্বাত্রিতে 

শ্ীমশ্মহা প্রভুর দেছে নব নব ভাবের আবেশ দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিলেন, ইনিই শ্রীভগবান্, 
জাজ দান ভাব জগতে গ্রচার করিবার জন্য নিজে ভক্তের ভাব লইয়া! আসিয়াছেন, সেই 
সময়ে নব্ধীপে একটি অতি প্রবল ধিরোধীদল গড়িয়! উঠিল। তাহার নানারপ নিম্দা 
করিতে লাগিল. তক্তগণকে জব করিবার জন্য নানারূপ উপায় উল্ঠাবন করিতে লাগিল । 
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লোকে বলিতে লাগিল, ইহার! জাতিভেদ মানে না, ইহাদের খান্ভাখাছ বিচার মাই, ইছানা 
মদ খায়, ইহার! তান্্রিকী সাধনার দ্বারা পঞ্চকম্যা ও নানাবিধ ভোগের সামগ্রী আনিয়া 
রাত্রিতে আমোদ প্রমোদ করে ; ইহাদের এই সব দৌরাজ্োর দ্বারা অনাবৃঙ্ঠি ও শশ্যহানি 
হইতেছে, অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও মহামারি উপস্থিত হইবে, ইহাদের কিছুতেই প্রকৃতিস্থ করিতে 
পার] গেল না, এখন রাজদ্বারে অভিযোগ করা আবশ্যক। ই প্রকারের বিরুদ্ধ 
ভাব ঘখন জাগিয়। উঠিল, তখন বেশীর ভাগ আক্রোশ হইল শ্ত্ীনিত্যানন্দ প্রভুর 
উপর। 

কেহ বলে “ভাল ছিল নিমাই পঙ্ডিত। 
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত।* 

ক ঞ সা খ 

কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত। 
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এতরূপ ॥ 

সতীনিত্যানন্দ প্রভুকে বাড়ীতে অতিথি করিয়া রাখার জন্য শ্রীবাস পঞ্চিতের উপরও 

লোকের মআাক্রোশ ভইল-- 

হ্ীনাস বামন এই নদীয়া হইতে। 

ন তানি কাণি লইয়া ছেণাখ সৌঠে ॥ 

ও বান ঘুঢাঙল গ্রামের ঝুশল। 

অন্যথা ববনে গ্রাম করিবে কবল ॥ 

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাগ্রভু অবশ্য পূর্ব হইতেই এ সমুদয় জানিতেন, সেই কারণেই তিনি প্রীবা 
পণ্ডিতকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 

স্রীজাতির মর্ধ্যাদ! বৃদ্ধি যে শ্রীচৈতগ্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবস্তিত প্রেমধর্ন প্রচারের 
একটি অবশ্যন্তাবী ফল, একথা আমর! পুর্বেবেই বলিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভূ নবদ্ধীপে মেদিন 
শ্বাস পণ্চিতের গৃহে বিজুর খট্রাতে বসিয়া আপনার এব প্রকাশ করেন, যাহা সাতপ্রহ- 
রিয়া ভাব নামে পরিচিত, সেদিন সেই অন্তরঙ্গ ভক্তমগ্ডলীতে স্লীলোকও ছিলেন 

পতিরতাগণ করে জয় জয় কার। 

আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার | নি 
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উন গািতের একজন মাপা তাছার নাম ছিল ছুঃখী, সে জল ধহতেছিল, মহাপ্রভু 
রন তাছার নাম দিয়াছিলেন সুখী । 
১১ "কেবল সাধারণ লোক নছে সে সময়ে ধষাছারা সমাজে পদস্থ ও পণ্ডিত বলিয়া 
নিবি হইতেন, তার যে প্রীনিত্য।নন্দ প্রভূ 'ও ভীহাকে দলে লইয়া! পরম আঘরে 
কঠান্থার সহিত মাতামাদ্ধি করার জন্য ভক্তগণের নিন্দ। করিতেন, ইহা৷ ভক্তের। ও তাহাদের 
মগ্ুলীর ধাঁছারা প্রধার্ী তাহারা সকলেই জানিতেন। কিন্তু এই আলোচনায় তাহার! বিরক্ত 

হইতেন ন| এবং এই নিন্দা বেশ কৌতুকের সহিত শ্রবণ করিতেন। জগাই মাধাই 
উদ্ধারের পর একদিন গ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভূকে লইয়। গঙ্গার জলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
প্রীঅত্বৈত প্রড়ু ও প্রীগদাধর জল খেলা করিতেছিলেন। গদাধরের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের 
আর নিত্যানন্দ প্রভূর সহিত অদ্বৈত প্রভুর জলখেলা চলিতেছিল। শরীনিত্যানন্দ 
প্রভূ শ্রীঅ্ৈত প্রভুর চোখে এমন জল দিয়া দিলেন যে অদ্বৈত প্রভূ খেলাতে বেশ ভাল 
রকম পরাস্ত হইলেন, তিনি অনেকক্ষণ, চোখ মেলিতে পারিলেন না। সেই অবস্থায় 

স্রীঅদ্বৈত ভু বলিত্েছেন__ 

নিত্যানন্দ মগ্ভপ করিল চক্ষু কাণ। 

কোথা হৈতে মগ্যপের ছল উপস্থান ॥ 

শ্রী'নবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞ্ি। 
কোথাকার অবধূতে আনি দিল! 21 ॥ 
শচীর নন্দন চে।র| এত কশ্ম করে। 
নিরবধি অবধূত সংহতি বিহরে ॥ 

আর একবার জলখেলায় হারিয়া অদ্বৈত প্রভু বলিলেন__ 

| পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত। 

কুল জন্ম জাতি কোথ। নাজানে কোথাত ॥ 

মাতা। পিতা গুরু নাহি ন। জানি ক্ষিরূপ। 

খায় পরে সকল বোলার আবধৃত ॥ 

 জগাই মাধাই উদ্ধারের ঠিক্ পূর্বে ভক্ত-মণ্ডলীতে যখন উহাদের কথা এবং প্রথম দিন 
হরিদাস ও ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাহাদের সাক্ষাতের কথা হয়_-তখন শ্রীঅদৈত 
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প্রভূ হরিদাসকে কৌতুক করিয়া বলেন--“জগই মাঁধই মাতাল, নিতাইও মাতাল, 
মাতালের সঙ্গে মাতালের মিলন হইবে ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? তুমি হরিদাস, তুষি 
নৈষ্ঠিক, তুমি কি জন্য মাতালের দলে বাও। এই নিত্যানন্দ সকলকেই মাতাল করিবে, 

: আমি উ্াকে খুব ভাল করিয়া জানি। ছুই তিন দিন পরে সির নিতাই, এ ছুইজন 
মা্ভালকে আমাদের দলের ভিতর লইয়৷ আসিবে ।” 

নিত্যানন্দের এই মাতাল-সুখ্যাতি অনেকবার শুনিতে পাঠ যাইবে, কেন এ 

সুখ্যাতি তাহা ভাবিয় দেখা উচিত। মাতাল মদ খায়, মদের প্রভাবে কিছুক্ষণ একটা 
সাম।ন্থ আনন্দ পায়, কিছুক্ষণ বেশ বিহ্বল হইয়া থাকে । আমরা মাতালের যতই নিন্দ। 
করি, সংসারের সাধারণ হিসাবী ও পরনিন্দক লোক অপেক্ষা তাহার যে অনেক ভাল, 

তাঙ্ছু। জগাই মাধাই উদ্ধারেই বুঝিতে পারা যায়। মাতাল আনন্দের কাঙাল। তাহাকে 

দ্বণা করিবেন করুন, কিন্ত সে ঘৃণার পাত্র নহে, সে করুণার পাত্র। কিন্তু শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভূর সময়ে ধণ্মজীবনের আদর্শ অতান্ত অন্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছিল। যাহার! 
ধার্মিক বলিয়! খ্যাত তাহারা গম্ভীর হইয়া নিজেদের শুচিতার অহঙ্কার লইয়া পৃথকৃভাবে 
বসিয়া থাকিত, কাহারও সহিত মিশিতে ঘ্বণা বোধ করিত । সংসারের সাধারণ মানুষ 

আনন্দ চায়, আনন্দে মত্ত ও বিহ্বল হইতে ঢায়--ইহ! তাহাদের স্বভাব। আর ধার্মিক 

লোকেরা তাহাদের সেজন্য তিরস্কার করে। সমাজের যখন এইরূপ অবস্থা, অর্থাৎ 

ধান্মিক পণ্ডিত সাধু ও প্রধান প্রধান লোকেরা যখন ধর্ষনের নামে বিষণ ও মলিন বদনে 

নিরানন্দের অন্ধকারে নিস্তব্ধভাবৰে এক। একা বসিয়া, আর সাধারণ জনশ্রেণী বিষয়ানন্দ ও 

তদপেক্ষা নিন্নতর মাদক সেবনাদি জনিত ঘোর তামসিক আনন্দে আত্মহত্যার পথে ধাবিত, 

সেই সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। ত্রাহাকে যে দেখিবে সে যদি সরল প্র্রক্কৃতির 
লোক হয় তাহা! হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে, ইহার সমগ্র জীবনটাই বিশুদ্ধ আনন্দ । 
কি যে ভাবের অম্থত পানে তিনি নিয়ত বিহ্বল তাহ! কে বলিবে, তীহ্থাক় বাহা-ভভ্ঞান নাই, 

তাহার পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীগৌরামুন্দর তাহার স্ত্রীর সহিত বাড়ীর ভিতর বিয়া 
রহিয়াছেন আর শ্রীনিত্যানন্দ অবধৃত দিগন্দর হঙ্টয়াই সেখানে গিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
একেবারে বালকের মত ভার, কিন্তু বসে বালক নহেন.। ঝলক বলুন, উম্মাদ বলুন, 

সকল সময়েই বিহ্বল, মাতিয়াই আন্ছেন। মাতাল মদ খাইয়া! হৈ হৈ করিতেছে, আর 



৩ ফীরভূি 

বড়-মীভাল নিতাই ণহরি হরি” বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে ও নাচিতে নাচিতে তাহা- 

দের দূলে গিয়! মিশিলেন-_-তাহার! নিতাইকে আপনার লোক বলিয়াই দলে লইল-- 

তাহার! ছৈ হৈ করিতেছিল, এখন 'হরি হরি ! করিতে লাগিল। শেষে তাহার! ভাবিল 

ছামাদের মদের নেশ! ছাড়িয়! যায়, তখন অবসাদ আসে আর এই নিতাই মাতালের নেশা 

ছাড়ে না। তাহারা ভাবিল এই বড়-মাতালটি কোন্ ভাটিতে মদ খায় তাহা ভাবিয়া! দেখা 
দরকার । ক্রমে ক্রমে তাহারা নিতাইএর ভাটির মদ খাইতে পাইল ও ধন্য হইল। 

ধার্মিক লোক, পণ্ডিত লোক ও সাধু লোক, কে এমন করিয়া নিনশ্রেণীর মাতালের 

দলে মিশিয়া তাহাদের টানিয়া আনিয়া আপনার করিবে? সাধু লোকেরা ঘে শাহাদের 

ঘ্বণা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে দূরে নিজেরা পবিভ্র হইয়া থাকিতে চায়! হ্ৃতরাং 
প্রীনিঙ্যানন্দের এই ভাব তাহাদের নিকট নিতান্তই নুন ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হইত 
লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ যে সন্গর্ষণ । 

সম্কনণ-তন্ত্বের কথ বলিয়াছি-__সঙ্বর্ষণ তিনি, ধাহ।র ভিতরে বিশ্বের সকলেরই চির- 

বিশ্রামের স্থান আছে-_সঙ্কষণ তিনি, ধিনি বিশ্বের কাহাকেও ছাড়িয়। থাকিতে পারেন না। 

পূর্বেব বলিয়াছি সন্কর্ষণ ছাড়া লীল! হয় ন1। শ্রীনিত্যানন্দ যে নূতন ভাব বা ধর্ম্রজীবনের যে 
নৃতন আদর্শ আনিলেন তাহাই যে সঙ্বর্ণণ ভাব ইহা বুঝিয়া লইবেন। বৈদিক ধর্ম কোন 
সময়ে নিবিশেষ ব্রহ্মাবাদে পর্যযবসিত ভইয়াছিল, তখন বৈদিক ধর্মের সাধকগণ স্বর্ণের 
তন্ব বুঝিতেন না । ইলাবৃত বর্ষের ভব-ভবানীর আরাধনা, পাতালে নাগবধুগণের আরাধনা 

হইঠে নারদ এই সঙ্গর্ষণ-তবকে স্ুমের পর্ববতে ব্রহ্মার সভায় আনিলেন। এই নারদই 

কলিতে প্রবাস পণ্ডিত তাহা মনে রাখিতে হইবে । আর বেশী কথায় প্রয়োজন নাই, 
ভল্তগণ আন্বাদন করিবেন। 

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক আবেশে । 

অহনিশ নদীয়া বুলেন হরিষে ॥ 

মহজে পরমানন্দ নিত্যাননা রার। 

অভিমান নাহি সব্ঘ নগরে বেড়ান ॥ 

গ্রানিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় মাধাই. উদ্ধার হইলেন, উদ্ধার ওয়ার পর তিনি অবশ্য 
শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভুর তত্ব বুঝিলেন। এই অবস্থায় তিনি একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর 
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বন্দনা! করিতেছেন, এ্ীচৈতন্ভাগবতে ইহা বর্ণিত হুইয়াছে। এই স্তবের ভিতরে 
সন্বর্ষণ সন্্ধয় ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এবং বৈষ্ুব-সাধনার সহিত তাহার সম্পর্ক কথিত হইয়াছে 
--এই স্তবে আলোচনার অনেক বিষয় আছে-_সেই স্তবের মন্দ্ম নিম্নে লিখিত হইল । 

১৪ “জগাই মাধাই' এর স্তব 

১। তুমি বিষুর পালন 'কর। ২। তুমি অনন্ত, ভুৰনকে ফণায় ধারণ 
কর। ৩1 তোমার কলেবর ভক্তির স্বরূপ। ১1 পার্ববতী-শঙ্কর তোমাকে 

সর্বদা মনে মনে চিন্তা করেন। ৫1 ভক্তিযোগ তোম!র, তুমিই তাহা দান কর। 
৬। তোমা অপেক্ষা চেতন্যের প্রিয় আর কেহ নাই। ৭। গরুড় মহাবলী, তিনি 

কৃষ্ণকে বহন করেন, সে তোমারই কৃপায়। ৮। অনস্তমুখে কৃঝ্গুণ গান কর 

ও কৃষ্ণতত্তি বুঝাইয়া দাও । ৯। নারদ তোমার গুণ গান করেন। ১০। তোমার যাহা 

কিছু সমস্তই চৈতন্যের সম্পদ । ১১। তুমি যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলে। ১২। জনক 

যে মহাজ্ঞান পাইয়াছিলেন সে তোমারই কৃপায় । ১৩। তুমি পর্ববধর্মময় পুরাণ পুরুষ, 

বেদ তোমান্কে আদিদেব বলেন। ১৪। তুমি জগত-পিতা ও মহা-যোগেশ্বর । ১৫1 তুমি 
লঙ্গমণ ও মহাধনুদ্ধর। ১৬1 তুমি পাষণগু-ক্ষয়কারী রসিক আচ।ধ্য। ১৭। চেতন্যের 

সমুদয় কার্ধ্য তৃমিই জান। ১৮। মহামায়া তেমার সেবিকা । ১৯। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার 

পদ্ঘছায়া কামনা করে। ২০1 তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাতক্তি এবং তুমি চৈতন্যোর 
মহাশক্তি | ২১। চৈতন্যের শধ্য। খটা গুভূতি সমস্তই তুমি। ২২। পতিতের ভ্রাণকর্তা, 

পাষণ্ দলন। 

১৩: ভুমি সে করহ গ্রহ বেঞ্বের র্ন। 

ডু সে বৈষ্ণব ধর্ম করাইলা। শিক্ষণ] ॥ | 

২৪। ক্রোধকা।লে তুমি রুদ্র । ২৫। সকল করিক্েছ, অথচ কিছুই কর না। ২৬। তোমার 

বিগ্রহ পরম কোমল ও সুখময়, শ্রীকৃষ্ণ ভাহাতে শয়ন করেন। ২৭। মহারাজা চিত্রকেত 
তোমার সেবা করিয়া বৈষ্ণবাগ্রগুণ্য হইয়াছেন । ২৮। শৌণিকাদি খষি নৈমিষারণ্যে 

তোমারই মেবা করেন। 

শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ব বুবিলেইট শ্রীচৈতগ্য, মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত প্রেমধর্শের 



১৬ ধারড়? 

প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পার! যাইবে, শ্রবং বৈম্ঃবজীবন কি আদর্শে ও কি প্রণালীতে গঠন 
করা আবশ্যক তাছাও বুবিতে পারা যাইবে। সুতরাং পুর্ব্বের এ আটাশটি কথা ক্রমে 
আলোচনা কর! যাইবে । ইহার ভিতর ইতিহ।স আছে, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ত করিয়া 
ধর্্ম-সাধনার যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত ও সমন্বয় চলিতেছে 
তাছার আভাস আছে-_-আর আমর! কোন্ পথে চলিব ওকি করিব তাহারও উপদেশ 

জাছে। এ্রীল বৃন্দাবন দীস যে সত)ই ব্য।/সাবতার এই সমুদয় অংশ বিশেষরূপে আলো- 
চন! করিলেই তাহ! বুবিতে পারা বাইবে। 

জীনিত্যানন্দ প্রভুর যে শুব মাঁধাই কর্তৃক কথিত হইল, তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দের যে 
সমুদয় মাহাজ্যু কথিত হইয়াছে, সেগুলি যে ইচ্ছামত অর্থাৎ যখন যেটি মনে পড়িয়াছে, 

তখন' সেটি বলা হইয়াছে তাহা নহে। মানব-জাতি একদিনে হঠাত শ্রীভগবানের স্বরূপে 

এই অপূর্ব পরিচয় যাহা প্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের লীল।য় প্রকটিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় 
পায় নাই। এই পরিচয় লাভের একটি ইতিহাস আছে। যুগের পর যুগ যাইতেছে, 
মন্থস্তারের পর মন্গস্তর যাইতেছে, অঞ্ক, সচ্চিদানন্দ এই জীব ক্রমশঃ জন্ম জন্মান্তরের মধ্য 

দিয়। নিজ নিজ কর্ম্মফল তোগ করিতে করিতে প্রন্ম্ট হইতেছে । জীবচৈতশ্য যেমন 

বিকশিত হইতেছে, লীলাময় শ্ীভগবানের স্বরূপের গভীর হইতে গভীরতর পরিচয় সেই 

পরিমাণে তাহার চিত্ত-দর্পণে প্রতিবিশ্থিত হইতেছে । জীবের সমঠি চেতন্যে (]77 0176 (০121 

৫01750/0837555 01 0170 001061701716181 000155156) ক্রমে ক্রমে বিভুচৈতন্য জ্রীভগবানের 

স্বরূপ প্রতিফলিত হইতেছে । এই ক্রমিক প্রতিফলন ক্রিয়া অঞাসর হইতে হইতে সর্বন- 

শেষে শ্রীরাসমগুলের মহ! সন্কীন্টনের মহামিলন হইবে; ইহাই লক্ষ্য, ইহাই শেষ কথ । 

শ্রীবন্দাবনে ও ন্দীয়াললায় আমরা এই শেষ কথার ঝ! তক্ত ভগবানের পূর্ণমিলনের শেষ 
দৃশ্যের দ্বিবিধ মুন্তি দেখিতে পাইব। কিন্ত এই যে চরমমিলন, উহা! একদিনে অকস্মাত 
হয় নাই। শ্রীল রূপগো্গামী মহোদয় তাহার শ্রীল লঘুভাগবতা মৃত গ্রন্থে এই মিলনের 

ইতিহাস বর্ণন। করিয়াছেন । একদিকে ভক্ত আর একদিকে ভগবান, উভয়ে ক্রমশ: 
কাছাকাছ হইতে হইতে চরমে পরম লল্ষ্য সাধিত হুইল, শীরাধাকুষ্জের মিলন হইল । 

তবের দিক্ হইতে ইহাই শেষ কথা, কিন্তু জগজ্জীবের প্রাপ্তি বা উপভোগের কথা ভাবিতে 
গেলে জার একটু বাকি থাকিল। স্্রীরাধাকৃহঃ এখনও জগতের সকলের হইলেন ন|। 
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এইটুকু ন। হইলে আীবৃন্দাবনের লীলাই যে পুর্ণ হয়' না, তাই নদীয়ায় নিবি 
নিত্যাণন্দের লীলা । 

সাধারণ লোক অঙ্ঞ্, কাজেই তাহার! একজন গৌরাঙ্গ, একজন নিত্যানন্দ, একজন 
অদ্বৈত, এই প্রকারে লীলার পরিকরগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখে, কাজেই লীলা 
বুঝিতে পারে ন। 1 লীল! বুঝিতে গেলে এইটুকু জানিতে হইবে যে ই'ারা অভিন্ন ও 

ভিন্ন। প্রকট হইয়! ই হারা যেন পৃথক্, এইভাবে কীর্ধয করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে আনন্দ 
কন্দলও হইতেছে, কিন্তু স্বরূপে, এক মহা প্রড়, ছুইপ্রভূ, আর গদাধর ও শ্রীবাস, এই 
পঞ্চতত্ব, ইহারা এক । অর্থাৎ এই গঞ্চতত্বকে এক সঙ্গে একই তত্বরূপে বাহার বুঝিতে 

পারিবেন তীহারাই প্রকৃত তথ্ধ বুঝিবেন, তীাহারাই ভগবত্বরূপের সেই পুর্ণ পরিচয় 
(1)91 17)51160150 09010606107) 01 0170 1)15100 11 51001 ) পাইবেন, যাহা 

্ীকুষ্ণচৈতন্ মহাপ্রভুর লীলার দ্বারা জগজ্জীবের ধারণায় বা অধিকারে আসিয়াছে । কিন্তু 

এই পুর্ণ পরিচয় একদিনে হঠাৎ মানব-হৃদয়ে জাগিয়। উঠেলাই। এই উপক্দ্ধির ইতিহাল 
ও ক্রমবিকাশ আছে। নন! ভাবের ভাবুক, নানারূপ পাধন-পথের পথিক সেই এক 

পরমার্থ বস্তুকে পাইবার জন্য নান| পথে অগ্রাসর হইয়াছেন, িজ নিজ পথ ধরিয়া অগ্রসর 

হইতে হইতে জ্ঞাতলারে বা অজ্ঞাতস।,র এই পথিকগণের দেখ! সাক্ষাৎ হইয়াছে, কেবল 

বাহিরের দেখ। স।ক্ষাৎ নহে, হৃদয়ের দেখ| সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন তাহ!দের মধ্যে আদান 

প্রদানও হইয়াছে। এই প্রকার নানা দিক্ হইতে একলক্ষ্যের অভিমুখী ভীর্ঘবাত্রীগণের 

বে ক্রমিক মিলন, ত হাই অবলম্বন করিয়৷ সেই মহামিলনের ব! মহারাসের রলিক নাট্ুরা 

নিজের পরিচয় অল্পে অল্পে গ্রকট করিয়াছেন। ভাহার পর একদিন যেন তীর্থযাত্রীগণের 

মঞ্ামিলন তাহার পূর্ণাবস্থায় আসিল। আগৌর।ঙ মহাপ্রভুর মহপ্রকাশে আমরা এই 

দৃশ্য দেখিতে প ইব, নদীয়ার মহামন্কীর্ভনে ও জগন্নাথের রথে আমর! এই দৃশ্য দেখিতে 
পাইন। 

০ 

সমষ্টি-চৈতন্যে এই লীলাময় তাহার দ্বরূপের অন্তরতম মাধুষে/র পরিচয় ষে প্রণালীতে 
অর্থাৎ যে সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়া প্রকট করিয়া:ছন, ব্যঙি-চৈতন্য বে সাধক জীব, তাহা রও 
হৃদয়ে তাহার পুর্ণতম পরিচয়, প্র।য়শঃ সেই সমুদয় স্তরের মধ্য দিয়াই উপস্থিত হইবে। 
এই বিশ্বের জীবনের ইতিহাসঃক্দাছ্ছেপুরাঁণে সেই ইতিহাল খাবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, 
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আমাকে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে সেই ইতিহাসের যাহাতে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহাই করিতে 

হই€ব”-এই প্রক।রে বিশ্বের জীবন আমার জাবন হইবে--এবং আমার জীবন ভরিয়। 

বিশ্বনাথের লীলাতরঙগ নাচিয়া উঠিবে। | 
এই সিদ্ধান্তটি পৌরাণিক সাধনার প্রথম ও প্রধান কথা। এই ওক্টি ভাজরূগে 

বুবিলে শ্নিত্যানন্দ প্রভুর যে স্তুব মাধাই কর্ক কথিত হইল, তাহার তাৎপর্যা বুঝিতে 
পার! যাইবে । 

প্রথমেই মাধাই বলিলেন--তুমি বিঞুঃ, তুমি বিশ্ব পালন কর। ইহাই গুলসুত্র 

(01583 )। এইজন্যই 'বৈষব+ এই নামটি এত সাধারণ। কেহ লক্গ্ীনারায়ণের 

পুজা করেন, কেহ সীতারামের আরাধন! করেন, কেহ রুল্সিনীকান্তের, কেহ বাল-গোপালের 

কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, কিন্তু তাহাদের সকলেরই সাধার* নাম “বৈষ্ঃব ৮ 
শক্তি-উপাসনার তৃতীয়স্তর বা শেষস্তর শ্রীমার্কগেয় চণ্ডী হইতে আলোচন৷ 

করিলে দেখিবেন, সেই এক" কথা _বৈষ্ঞবাশক্তির আরাধনা । বিষুর আর বৈষ্ঞবী 
শক্তি,_শক্তি ও শক্তিমান বখন অভেদ, তখন ইহার মধ্যে গ্রভেদ কল্পনা করি কেন? 

বৈষ্ণবী তাহার পর নারায়ণী। বৈদিক কোন ক্রিয়া করিতে গেলে প্রথমেই আচমন, আর 

সেই আচমনে 'বিষুুর পরম পদ" টিস্তা। আবার রায় রমানন্দের সহিত যখন গ্ীচৈতন্ 

মহাপ্রভুর কথোপকথন হইতেছে তখন প্রথমেই বর্ণাশ্রমাচার তার তাহার লক্ষ্য, বিষু 

ভক্তি । এই বিষুকে মূল ধরিয়া আমাদিগকে এই প্রেমধম্মের বা লীলাবাদের শেষ কণা 

কি প্রকারে জমে ক্রমে জগতে আসিয়াছে তাহার অলে।চন! করিতে হইবে । নানা পরাণে 

নানারূপ বর্ণনা দেখা ঘাঁয়, কেহ নারায়ণের পর বিষুকে ধরিয়।ছেন, কেহ বিঞকুর পর 

নারায়ণকে ধরিয়াছেন। এই সকল সামান্য মতভেস্ক্রুর নীমাংসা কিছু কঠিন নহ্ে। 

সঙ্গমণ, বিষুণরই নামান্তর, ইহ! মত্স্ঃপুরাণে কথিত রি 
সঙ্গরয়সি ভূতাঁনি কমে কল্প পুনঃ পুনঃ দি 

ততঃ স্বর্ষণঃ প্রোক্তস্তত্বজান বিশারটৈঃ ॥ 

ঘাবভীয় ভূতগ্র।ম কল্পে কলে পুনঃ পুনঃ” সম্যক্রূপে আকধণ করিয়া আত্মমাত কর, এই 

কারণে তন্তজ্ঞান-বিশ।রদগণ-কর্তক তুমি সন্কবণ-নামে অভিহিত । "বাসুদেব, প্রহ্যন্গ ও 

নিরু্ধ, ধীহাদের সহিত সন্বর্ধপকে লইয়! চতুবু+হু, ভীহারা' এই বিষুঃর নামান্তর, ইহাই 
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৷ মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে। আমরা পূর্বের দেখিয়াছি, পাতালে সঙন্কর্ষণদেব রহিয়াছেন, 
আর নারদ ব্রহ্মার সভায় তাহার কথ! কীর্তন করিতেছেন । তখন কেহ মনে করিতে প্ায়েন 
বিষুঃ ও সন্কর্ষণ বুঝি পৃথক। লীলায় কখন কখন পৃথকরূপে প্রতীত হইতে পারেন, 

কিন্ব পৃথক নহেন-তকে এক! 

“বিষণ” বলিতে কি বুঝায়, প্রথমে তাহারই আলোচনা! কর! দরকার । 

(ক) বেবেষ্টি ব্যাঞ্সে।তি বিশ্বং যঃ--এই বিশ্ব ব্যাণ্ড করিয়। ধিনি রহিয়াছেন, তিনি 
বিষুঃ। 

(খ) বেষতি, সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্মমিতি । যিনি বিশ্বকে সিঞ্চিত বা আপ্যায়িত 

করেন। মেঘ যেমন বুট ঘর! বিশ্বের পোষণ করেন, বিষ্€ সেইরূপ তাহার কৃপাস্ৃত 
বা লীলামুতের দ্বারা বিখের পোষণ করেন | | 

(গ) বিষগতি নিষুণক্তি ভক্তান মায়াপসারণ্নে সংসারাদিতি বা-যিনি ভক্তগণের 
মায়! তাপসারণ করিয়া! সংসার হইতে নিম্মক্তি করেন ভিনি বিঝুঃ। 

(ঘ) নিশতি সর্বনভতানি বিশলন্তি সর্ববভূতনি অন্র-ধিনি সকলভুতে প্রবেশ 
করেন আর.সকল ভূত ধীহানে প্রবেশ করে, তিনি বিষুও। 

বিষ্ুপুরাণেও কথিত হইয়াছে__ 
হপ্মাদিশ্বমিদ সর্বং তস্য শক্তা মহাত্বনঃ | 
তস্মাদেবোচাতে বিষুবিশ ধাভোপ্রবেশণাছ। 

যেহেতু সেই মহাত্বার শক্তিতে এই বিশের সম্ভব হইয়াছে, এই কারণে তাহার নাম বিষুও। 
বিশ, ধাতুর অর্থ প্রবেশন। 

" প্রথমে বিষ্ুরূপে পালন, তাহার পর ধারণ। উভয়েই এক তাবের কথা। তাহার 
পর বলা হইল, তোমার কলেবর ভক্তির সরূপ। ততএন ভক্তিবাদ সংসারকে উপেক্ষা 

করা! নহে, রক্ষা করা ও উন্নত করা । যাহারা মনে করেন সাংসারিক কর্তব্য বা জগতের 

ও মানবের সেবা পরিভ্য।গ কিয়া কোনও একটা অলৌকিক উপায়ে এক স্ুদুরবন্তী আনন্দ- 

ধানে যাইয়। উপস্থিত হইব, তাহারা ভক্তিবাদ বুঝিতে পারে নাই বা ভূল বুঝিয়াছে। পার্বতী 

ও শঙ্কর, দেবাদিদেব মহাদেবের এই যে যুগলমু্ডি, ইহারও তন্ডু আলোচন|। করিতে হইবে। 
ইন শিবের জানন্দমত্ভি। “মারাজ্য সিদ্ধি” গ্রান্তের প্রথম শ্লোকেই ইভার' পরিচয় পার্চয়া 
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ঘাঁয়। বিনি প্রলয়ের দেবত। ও'শাশ।নবাঁসী তিনি অমঙগলরূপ নহেন। তিনি শঙ্কর,-. 
পরঙ্গ গুভদায়ক। তিনি রসহীন বা স্লেহহীন নহেন--তিনি পার্ববতীপতিস্পতিনি জগতের 

পিতা । শিবউপাসনার এই ধারণা সন্র্মণতন্দে পরিণতি লাভ কারয়।ছে। যাহ! হউক 

এ বিষয়ে বিস্ৃততর আলোচনা বর্ধমান প্রসঙ্গে নিল্গ্রায়োজন । সহদয় ও তন্বান্থেষী 
ভন্তগণ আজান করিবেন । | ৃ | 

সহ্কষণ-তত্তব | 

আমরা পুর্বেবে পুরুষাবত|র-প্রসঙ্গ আলো!চনায় সঙ্ধর্ষণ-তব্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু 

অ(লোচন! করিয়াছি । কিন্তু কোন কথাই স্ুষ্পন্ট হয় নাই, তবে চিন্তা করিবার কতক- 

গুলি প্রণালী উদ্ঘটিত হইয়াছে । ইহার অধিক কিছু হইবার আশ! নাই। আমরা 
গ।রন্তেই বলিয়াছি, ব্যস্ত হইলে চলিবে না। লক্গীর্ভন-বচ্ছ-সন্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ স্মরণ 

করিবেন। কতকগুলি ভক্ত একমনে ও একপ্রাণে সরল হৃদয়ে সমস্বরে যেখানেই 
শ্রীভগবান্কে ডাকিবেন, শ্রীভগবন্ নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে আবিভর্তি হইবেন। 
ইহাচ্চে অন্ুম(ও্ড সন্দেহ নাই । ভ্রীমন্তগবতদগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে তক্তিযোগ বর্ণনায় 

শ্ীভগবান্ঞ ঠিন্ এই কথা বলিয়া;ডন। বিন্কু এক জায়গায় জুটিয়া কেবল চীৎকার ও 

লাফালাফি করিলেই হইবে না। হৃদয় মন এক ভওয়া চাই, আশা, আকাঙক্ষা, কল্পনা 

চিন্ত। ও চেষ্টা এক হওয়া চাই । ক।জেই এই সঙ্গমণ-তত্ব বা অন্যান্য তন্ত সম্বন্ধে 

একটি স্তনিদ্দিষ্ট মীম।ংসা পাইবার জন্য আমরা আশা করিব না। তাহাকে আমরা 

দলবদ্ধভাবে আহ্বেষণ করিব; সত্য করিয়া,-আমাদের ধারণ! ও ধ্যানের দ্বারা, 

হ।মাদের শক্ত মুশীলন, সংযম ও ব্রক্ষচয্যের দ্বারা, আমাদের দয়! বা ভুতানুকম্পার দ্বায়া 
উহার অন্বেষণ করিব! তাম্বেষণের পথ কোথায়, শাস্্ তাহা! বলিয়া দিবেন, যিনি শাস্মজ্ঞ 

বা সাধু বা গুরু ভিনি সেই শান্জীয় পথ বুঝা ইয়া দিবেন। ধারণা ও ধ্যানের দ্বারা সেই 
পগে চলিতে হইবে। 



রাজ রামমোহন রায় ও বঙ্কিমচন্ 

বঙ্গসাহিত্যের মহারথী পুজাপাদ মনীষী বস্ধিষচন্দজ্রের রচনাবলীর হধো রাজ আমোহত রর 

সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচন] নাই। ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। প্যারীহাদ মিতু ঝ] টেকঠার 
ঠাকুরের বাঙ্ছল! রচন/বলী, বস্কমচন্দ্রে ই অনুরোধে একত্র করিয়া প্রকাশিত হ্ইয়াছির। বিষ, 

সেই গ্রস্থাবলীর ভূমিক1 লিখিয়াছিলেন। ষেই ভূমিকায় তিনি বিখিয়াছেন_-“মু্রাবন সংস্থাপিদ্ধ 
হইলে, গন্ভ বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরস্ত হইল। প্রবাদ আছে যে,য়াভ। রামমোহন 
রায় সৈ সময়ের প্রথম গণ্ভ-লেখক | তাহার পর যে গন্ধের সৃষ্টি হইল, তাহা! লৌকিক. বান্ছুল। ভা 

হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন 1 
এই ভূমিকা য় বন্ধিমচন্দ্র পঞ্জিতীভাষার অবোধ্যতা ও কৃত্রিমতা এরদর্শন রুহি! দেখাইয়াছেন 

যে-_-এই সংস্কতানুসারিণী ভাষা, প্রথম মহাত্মা! ঈখরচন্ত্র বিদ্ভাষাগর ও অক্ষরকদার ছতের হাতে ঝি 

সংস্কার গ্রাপ্ত হইল।» তাহাদের ভাষা তত ছূর্বোধ্য না৷ হইলেও, উ ভাষা সার্বদানীন নছে-_ ইহাই 

প্রমাণিত করিয়া বন্ধিমচজ্ত্র বলিলেন --“যে ভাব! সক বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং বকা বাড়াবী কর্তৃক 

ব্যবন্ৃত, প্রথম তিনিই ( প্যারীঠাদ মিত্র) তাহার গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন।' বদর 

এই অভিমত সম্বন্ধে আমরা ঢুইটি প্রশ্ন, সম্মানে দাহিত্য-সমাজে উপস্থাপিত করিতেছি। 

রান্ধ। রামমোহন রায়ের গস্ত রচনার সহিত, কি মনীবী বন্ধিমচন্্র একেবারেই পরিছি, ছিসের 

না? প্রকৃত কথ! এই বে, মহা প্যারীটাদ মিত্রের শিত। মব্গীর় রামনারায়ণ মির মহোরগ, রায়। 
রায়মোহন রায়ের একজন সুহৃদ ছিলেন। রাঁমনারারণ বঙ্জভাবার লঙ্গীত রচন। করিয়াছিলেন ধাবি! 

*স্পীত তরঙ্গ* নামক একথানি গ্রন্থ ছাপাইয়াছিবেন । রাজ] রামমোহন রায়, স্বদেশে নান! বিভাগে 

নানারপ কার্যে ঘ্বার৷ একটি বিপুল আন্দোলন. জাগরিত করিয়! বিদেশে গমনপূর্বাক হে সময়ে 

ঝিল নগরে মানৰলীল! সঘরণ করেন (১৮৩৩ ভীঃ), তখন প্যারীচাঘ মিঝ মহোনয়ের বয়ক্রম ১৯ 

বৎমর (জন্ম ১৮১৪ প্রঃ )। পাারীাদ, পনর বৎসর বাংক্রম কালে হিন্ুফলেজে ভর্তি হইয়াছিযেন। 

ডাকার কষ্মোহন বন্দ্যো পাধ্যার়, রামতম লাহিড়ী, রাজ। দগ্ধ ভিত, নাগদী রায়গোপ্রাল ঘোয় 

্র্থৃতির তিনি সহপাঠী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই প্যারীঠাদ অভির চিন্তানীব ও. রনী গড়ুফি 

সম্পর ছিজেন। পাঠযাবছুর লর্বোংরুট খবর লিখি হুডি চাক কনিওকিজেন | . তাহার 
৬ 



নং | বীরভূমি 

হাজীদের এই ঘটনাঞুলি হইতে অতি সহজেই বুঝিতে পার ঘায় ঘে তিনি ঝাঁল্যকাল হইতেই, , 

তীহাঁর পিতৃবন্ধু রাজ! রামমোহন রায়ের চিত্তা, চেষ্ট। ও রচনাবলীর সহিত পরিচিত ছিলেন। ম্ুতরাং 

প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়ের বাঙগল! সাহিত্য-সাধনার আলোচনার, রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রভাবই সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

আমাদের দ্বিতীয় জিজ্ঞান্ত এই--শ্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জগ্যকাল 
ইংরাজী ১৮২৭ হীঃ। অর্থাৎ প্যারীচাদ মিত্র মহোদয় তীহাদের ছয় বৎসরের পূর্ববর্তী ।' সুতরাং 

অক্গরকুদার দত্ত ব! বিচ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত অপেক্ষাকৃত ভুবোধয সংস্থতাহুমারী রচনা-রীতি 

 এবত্তিত ছইধায় পর, তাহার এ্রতিক্রিগারূপে প্যারী্।দ মিত্রের কথ্য-ভাঁষার রচনা-রীতি যে বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল--এরূপ অনুমান ধুক্তিযুক্ত নছে। 

আমাদের খিশ্বাস, রাজ। রামমোহন রায়ের বাল! গ্রস্থাবলীর সাহায্যে, তাহার রচনা-রীতি 

অনুভব করিলে ইহা দেখা যাইবে যে, একদিকে অক্ষয়কুমার ও বিস্তাপাগর মহাশয়ের সংস্কৃহান্সারী 
হুবোধ্য ভাষা, আর একদিকে প্যারীচাদ মিত্রের কথ্য ভাষ_-এই উভয়েরই বীজ, রাজ! রামমোহন 

রায়ের রচনা সংমিশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রপ্নোজনের তাড়নায়, রাজ! রামমোহন গায়ের পর, 
এই ভুইটি ধার! শ্বভাবতঃই বিভক্ত হইয়! গেল। 

প্যারীটাঙ্গ মিজ উপন্তাস লিখিয়াছেন, গল্প লিখিয়াছেন, লৌকিক চিত্রাবলী সাহিত্যে চিত্রিত 
করিয়াছেন এবং বছলপরমাণে ছান্তরসের অবতারণা করিয়! সাহিত্যকে সরস ও হৃদ্ক করিয়াছেন। 

সাহার আলোচা ক্ষেত্রের বিপুলতা নিবন্ধন কথ্য-ভাষার শক্তি, তাহার রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ুট 

হইয়াছে । যাজ। রামমোহন রায় পণ্ডিতদের সহিত ধর্মতত্ব, সামাজিক আচার ব্যবস্থা প্রভৃতি গভীর 

বিষরেক শাস্ত্রীয় বিচারেই তীহার বাঙ্গল। সাহিত্য-সাধনার সামথ্য প্রধানরূপে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন। 
কাজেই, কথ্য ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে, তীহার হস্ত রীতিমত শৃঙ্খলাবন্ধ ছিল। তীহার যে সমুদয় 
রচম। “সংবাধ-কৌ মুদী-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাবা আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে 
পারা যায় যে, নাহিষঙ্া-রচনায় কথ্া-ভাষ। ব্যবহারের দ্বারা সাহিত্যকে সার্বজনীন করিবার চেষ্টা 
তার ভিতর পরিপূর্ণরূপেই ছিল। অন্তান্ত গভীয় বিষয়ের আলোচনাতেও ইহার নিদর্শন ভাছে। 
তাহার পর কাজ! রামমোহন রায়, সমাজ-সংস্কারক রূপে দেশের জনসাধারণের উন্নয়ন কার্যেই ব্রতী 
ছিলেন। দেশীয় সাহিত্যের হবৃদ্ধিলাধন কার্যে, এই জন্ভই তাহাকে মনোনিধেশ করিতে হ্ইয়াছে। 
কুতবাং হঙ্গ-সাহিতোর কষখ্য-ভাষার প্রবর্তন কার্যে বাজ। রামমোহন রায়ের প্রভাষ ও যাহাদ্থয 
বিশ্যেভাবে স্বীকার কর! আবহাক। 

গাজা রামমোহন রায়ের সমসামদ্বিক ও পূর্ববর্তী জার প্রচার্ফগণ বাঙগল। গন্-সাহিত্যের 
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পুষ্টিগাধনে পরিশ্রম করিয়ছেন। তীহারা দেশের জনসাধারণকে প্রধানতঃ খ্রীহীয় ধর্মের অন্ধ 
শিখাইবার জন্ত ও দেশের গ্রচলিত ধর্শের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্ত, গদ্ভ*সাহিত্যের রচনায় 
গ্রবৃত্ত হইয়াছিজেন। জনসাধারণকে কোন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যখন উদ্দোস্ঠ, তখন ভাষাকে. 
স্থবোঁধ্য করিবার জন্ত বহুলপরিমাণে কথ্য-ভাষার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরামপুরের 
রী বন্ধুগণের বাঙ্গল। গন্ভেগ্রস্থাদি রচনার আরও একটি উদ্দোস্তা ছিল। ইংরাজ যুবকের]. এদেশে 

রাঁজফাঁধ্য করিবার জন্ঃ আসিতেছিঞ্ন, তাহাদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্ত ফোর্ট উইনিয়ম 
কলেজ গ্রতিষ্তিত হইয়াছিল। দেশীয় পণ্ডিতের] এই কলেজের পাঠ্যপুত্তক লিখিতেন। কিন্তু এ 

সমুদয় গ্রন্থ, অতিমাত্রায় সংস্কতান্থলারী ও ছুর্বোধা | সেই গ্রন্থের দ্বারা কলেজের যাহা উদ্দেশ, তাহা 
যথার্থন্ূপে সিদ্ধ হইত না। খ্ত্রীষ্ীয় বন্ধুগণ কলেজের এই অভাব পূরণ করিবার জন্ত চেষ্টা 
করিয়াছেন। মহাত্মা! কেরী, কলিকাতার ইংরাজ শাঁনকগণ কর্তৃক £রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হুইয়াও, 
শেখে যে আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সসম্মানে গৃহীত হইলেন, তাহার ইহাই কারণ। 

রাজ! রামমোহন রায়, তাহার বাঙলা সাহিতোর সাধনায় দেশের লোককে লইয়াই -বান্ত 
ছিলেন। এই কার্ষেই তাঁহাকে তাহার অধিকাংশ শন্তি 'ও সমধজ নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। 
কাজেই, ইংবাঁজ রাজপুক্রষগণের বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষালাভ প্রভৃতি কাঁধ্য তাহার মনে জাগ্রত হরর 
নাই। রাজ। রামমোহন রায়ের পর, বহছুজনে বহুদিক্ হইতে রাজার আরন্ধ কার্য্য বিভক্ত করিম! 
ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। রাজা রামমোহনের জারব্ধ কার্ষ্যের অনেকগুলি, প্যারীাদ 
মিত্রের সাধনার বিষয় ছিল। ইহ! তাহার জীবনী ও গ্রস্থাবলী আলোচনা দ্বার! উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারা যায়। টা 

রাজ। রামমোহন রায়, ভারতবর্ষে ইংরাঞ্জের আগমনে, অতাস্ত আশান্বিত ও আননিত হইয়- 
ছিলেন এবং তিনি তাহার সময়ের বা তাহার পরবর্তী সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের স্তায 
ইংরাজ শাসনের সুপ্রতিষ্ঠা কামনা করিতেন। প্যারীচাদ মিত্র এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। তাহার 
্রস্ব_-“আলালের ঘরের ছুলাল'-এর একটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আছে.৷ 
সেই ভূমিকায় তিনি ৰণিয়াছেন যে--এই গ্রন্থপাঠে বৈদেশিকগণ, বাঞালার কথা-ভ'ষ! শিখিতে 
পারিধেন, হিন্দু সমাঞ্জের আচার নিয়ম, ৰগদেশের গ্রাম্য জীবনবাজা-পদ্ধতি প্রভুতিও এই গ্রন্থের 

সাহায্যে তাহার! অবগত হইতে পারিবেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই তৃমিক) হইতেই বুঝিতে 
পার! যাইতেছে যে, বিদেশীরগণকে আমাদের দেশের কথাভাবা ও দেশের প্রকৃত. অবস্থা! অবগত 
স্করান, এই গ্রন্থের একটি উদ্দেক্ঠ ছিল। সমাজ সংস্কায়ও যে এই গ্রস্থরচনার, উদ্দে্ট ছিল, . তাহাও 

একার এ ইংরাধী ভূমিকায় স্প্টাক্ষর়ে বলিয়াছেন। নুত্বরাং প্যারিটাদ মিত্রের বালা সাহিতের 
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সাধগার রাজা রাঁখমোহদ রায়ের অুবপ্তিতাই গ্রতিপাদিত হইতেছে । রাজা রামমোহন পায়কে 

খাদ দিয়া প্যায়ীচাদ মি সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচন। কর! যাগ না। কেবল প্যারীচাঁদ নিথর 
কেন? নর্ীঘঙের সাহিতা ও সাধনা, আজ বিচিত্র মৃ্তি ধারণ করিয়া আমাদের পুয়োদেশে 

উপান্থত। ইহার যে ফোন অংশের আলোচন।য় রাজা রামমোহন রায়ের প্রেরণার আর্গোচনা 

রসিতেই হইবে । ফিস্ত মনীবী বন্ধিমচজ, রাজ! রামমোহন রায়কে বর্জন করিয়াছেন বলিয়্াই মনে 

হয়। ইছার সঙ্গত কায়ণ কি? 
বাগলা সন ১২৮৫ সালের জৈ্টমাসের “বঙ্গদর্শন-এ, মনীষী বঙ্কিমচন্ত্র “বাঙ্গলা ভীষা-- 

লিখিষার 'ভাধা+ সন্বঞ্জে একটি সারগর্ড প্রবন্ধ প্রচারিত করেন। এ গ্রবন্ধে তিমি বাল! গগ্ঠ- 
সাহিতোর প্রাথমিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং সাধুভাঁষা ও কথ্যভাষার দাবী সম্থন্ধ আলোচনা 
হরিয্াা মবীন লেখফগণকে অনেক সছপদেশ দিয়:ছেন। এই প্রবন্ধটি বড়ই মৃল্যবান। বাঙলার 
সাহিত্য ক্ষেত্রে ধাহারা লেখনী চালনা করেন, প্রথমাবন্থায় তাহাদের সকলেরই এই প্রীবন্ধাট বিশেষ 
তাবে পাঠ করা আবশ্টক। এই প্রবন্ধটি সম্থন্ধওড আমাদের ঢুই একটি জিজ্ঞান্ত আছে। প্রথম 
ফখা-_ এই প্রবন্ধেও রাজা রামমোহন রায়ের নামও উল্লিখিত হয় লাই। এই প্রষস্ধে বঙ্কিমচন্্ 
বলিয়াছেন--'পংস্কতাপ্রয়ত। এবং সংস্কতান্কারিভা হেতু বাঙ্গলা সাহিতা অত্যন্ত নীরস, শ্্রীহীন, 

ছুর্ধল এবং যাঙ্লাল৷ সম'জে অপরিচিত হুইয়। রছিল। টেকফচাদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে 

ফুঠায়াধাত করিলেন।” বাঙ্গালার প্রচলিত ভাবায় প্যারীরটা্দ মিত্র উপন্তাস রচন! করিয়াছেন, ইহ! 
সম্পূর্ণদূপে সত্য নছে। উপন্ভাস রচনায় তিনি বছল পরিমাণে কথ্যভাষ। ব্যবহার করিয়াছেন, 
এবং কথা-ভাধার শক্তি ও সৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়াছেন_-ইহাই তাহার কৃতিত্ব। মনীবী বঙ্কিমচন্্র, 

ফখা-ত।যার কচনাকে--টেকটাদী ভাষা” বলিয়াছেন । অবশ নামকরণে কোন আপত্তি নাই-_ 
বিশেষত; বন্ধিমচন্্র যে নাম বাবহায় করিয়া গিয়াছেন, সে নাম সাহিত্যে রক্ষা করাই সঙ্গত। 

কিন্ত টেকটাদ ঠাকুর বা প্যারীঠাদ মিত্র মহোদয় যে, সকল সময়েই কথ্যভাষায় লিখিতেন তাহা! নহে। 

কাজেই, এই খ্যভাষাকে-_'আলালী ভাষা' বলিলে অধিকতর সঙ্গত হইবে। 

প্যারীচাদ মিজ নহাশয়ের রচনা-রীতি ও সাহিত্যিক-প্রকৃতি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া 

আহক । রাঁজ। রামমোহন মায়, বঙ্গসমাজে বে বিচিত্রমুখী জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহার সকলগুলির়ই প্রভা প্যারীচাদ দিত্রের সাহিতা-সাধনায় সুস্পষ্টন্ূপে পরিলক্ষিত হয়। 
জউপাসন।, আখ্জানের শ্রেষ্ঠত। প্রতৃত্তি বিষরে তিনি বছ সূল্যধান প্রবন্ধ রচনা করিগ্জীছেন এবং 
সাজা রাঃধাহ্ন কা ও মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুধের রচনা, কিছু কিছু উদ্ধার কিয়! প্রকায়াসরে 
এ সহাকাঘগের নিকট কৃতজ্ঞতা চিবে্দেন করিয়াছেন । প্যানীচাদ মিগ্জের অনেক রচনার ভাষা, 
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অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষারই প্রায় তুল্য এবং ঝাঁজা রামমোহন রার যে ভাষায় রচন| প্রবস্তিত কেন। 
তাহারই মাঞ্জিত মুদ্তি। সুতরাং ফি মানস-জীবনে, কি বাহিরে রচনা রীতিতে রাজা রাষমোহদ 
রায়ই পারীঠাদ মিত্রের প্রেরণাদাতা। রঃ 

* মনীষী বন্কিমচন্্র, লাহিত্য-রচনার ভাবাচুযায়ী বে মধ্যপন্থা অবলন্বন করিতে উপদেশ ঘন, 

প্যারীচাদ মিত্র মহাশর গ্রকৃত প্রস্তাবে সেই মধ্য পথেরই পথিক। গভীর ধিষয়ের রচনায় তিনি 
যে'ভাষা বাবহার করিয়াছেন, তাহা অক্ষয়কুমা দত বা পঞ্চিত রামগতি ভায়রর মগাশয়েন্বই 

ভাষার মত। তবে উপস্তাস রটনায় পাত্র পাত্রীর অবস্থা ও শিক্ষান্গুসারে সংস্কত নাটকে যেখন 
নান প্রকারে প্রারুত ভাষার প্রচলন আছে, সেইরূপ কথ্য-ভাষা ব্যবহার করিক্নাছেন। ইহ! ছাড়া 
ধ্যক্তি বিশেষের চরিত্র ও ব্যবহার বর্ণনায় তিনি বহুল পরিমাণে কথ্য-ভাষার ব্যবছাক করিয়াছেন 

এই দ্বিতীয় প্রফারের ব্যবহাঁরেই তাহার কৃতিত্বের সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগকে 
কথাঁ-ভাষ র ব্যবহারের প্রয়োজন বেশ ভাল করিয়! বুঝিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন যে-_মিঠাই 

মণ্ড খাইতে থাইতে জিহ্বার একরপ বিকৃতি হয়; তখন আদার কুচি, কুমড়ার অস্বণ প্রভৃতি একটু 
মুখে দেওয়ার দরকার হইয়া পডে। সাহিত্যেরও েইরূপ সংস্কুতাগ্ুসারী সাধুভাবা শুনিতে শুনিতে 

কর্ণের বা মনের একপ্রকার ক্লান্তি জন্মায় । সেই সম:য় কথ্য-ভাষার চাটনি পাইলে, হৃদয় ও কণ 

উভয়েরই রসায়ন স্বরূপ হইয়। থাকে । ইহাই কি কথ্য-ভাষ ব্যবহারের উপষে!গিতা ? 
সাহিত্যে কথা-ভাষার যদি ইহাই মূলা হয়, তাহা হইলে সাহিতাকে আমরা নিতান্ত বাহিরের 

জিনিষ বলিয়। বিবেচন! করিতেছি বলিয়াই মনে হয়। সাহিতো যে শব্ধ প্রযুক্ত হয়, তাহার অর্থের 
উপরই শব'টার সার্থকতা নির্ভর করে না। সংস্কৃত শবের অঠি উচ্চাঙ্গের ব্যঞজনা-শক্তি আছে, 
সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থের প্রাচীন ও স্ুপ্রসন্ধ টীকাফারগণের টাকার কবল শবের নহে,-- যে ধাড় হই্ে 

শবটি উৎপন্ন হইয়াছে, দেই ধাতুর ব্যঞ্জনা-শক্তির দ্বারায় কাব্য যে কিন্নপ হস্ত ও সঃস হয, 
তাহ! দেখাইয়াছেন। কিন্তু অগ্রচ্লত ও ভদ্র সমাঙ্গে স্বল্পপ্রচপিত সংস্কৃত শবের বাজনাশক্ত 

বঙ্গীয় পাঠকেক্ড নিকট সহজ-লভ্য নছে। ধাহার! পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্য ও কাবা।লোচনার় যাহাদের 

মপোবৃত্তি, হদয়বৃত্তি ও রুচি মাঙ্জিত হইয়াছে, বাঞ্জনা-শক্তি সঙ্জাত এই রস তীহারাই অনুভব 
করিতে পারিবেন। সুতরাং মৃত বা অপ্রচলিত বা স্বর-গ্রচলিত ভাষার শব, বহুলপরমাণে 
ব্যবহৃত হলে সাহিত্যের বাজনা-শক্তির যে অশরীরী আনন্দ, তাহা! বিশেষভাবে পাওয়া ঘায় না। 
কথ্য-ভাষার, অনন্দের সময়, উল্লাম ও উৎসাহের সময়, কৌতুক রসের জাগরণের সময়, মা 
স্বভাবতঃ এমন কতক গুলি শব ব্যবহার করে, ধাহার শক্তির তুলনা! নাই। আবার এই শবগুলি 
অনেক স্থলে ধ্বন্তান্বক--অর্থাৎ তাছাদেক ফোন ব্যাকরপত্ীন্ধ আভিধানিক অথ নাই। এই 



এ ধা 
শব. ঘা ভাব প্রক£শের উপকরণগুলিকে বদি সাধুভাধ'র অনুরোধে সাহত্য-রচন। হইতে বর্ধন 

কয় বার, তাহা হইলে সাহিত্য শ্রীহীন, নীরস ও নিন্তেঞ্গ হইয়। পড়ে-_মানবের প্রকৃত হ্বদয়ে' 

সতেজ প্রতিধ্বনি সাহিতোর মধ্যে বন্কত হয় না। কাজেই এই শব্গুল ব্যবহার কর! আবশ্তক | 
কিন্ত বিপদও আছে। মানবের অমার্জিত নিয়বৃত্তির উচ্ছজ্ঘলতার ব্যগ্রনাও লৌকিক শবের 
ভিভয় রহিয়াছে । সাহিত্য ধখন মানবকে উন্নীত করিতে চাহে, যাহা সত্য, শিব ও সুদার-- 

তাহাফেই মৃষ্িমান করিতে চাহে, তখন একদিকে কথ্য-ভাষার সামথ্য রক্ষা করিতে হইবে--আর 

একদিকে ফখা-ভাধার নিয়ন্তরের মলিন ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্বসমূহ বর্জন করিতে হুইবে। 

ভাহার পর গ্রাদদেশিকত একটি অন্তরায় । বীরভূমের লোকও বাঙ্গালী--্রীহটরের লোকও 

ধাঙ্গানী। বাঙ্গল। দেশই যে একটা মহাদেশ। সুতরাং প্রার্দেশিকতার আঁপতিও কথ্য-ভাষার 

প্রয়োগে উপেক্ষবীয় বা অসঙ্গত নহে । ফলত: সাহিত্যে কথা-ভাষার প্রয়েগ বড়ই কঠিন। 

সন্ৃত'নুসারিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, কথ্য-ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রস্থর5ন। 

করিঝা সেই গ্রন্থকে বিঘজ্জনের ব্মুমোনিত করা বড়ই কঠিন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 

'ছতোম পেচার নক্স”য় কথা-ভাষার বাবহার, প্যারীট।দ মিত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিয়াছেন । 

বঙ্কিম বঞ্চেন--টেকটটাঙ্গি ভাষ। ছুতোমি ভাষার এক পৈঠ উপর, বঙ্কিমচন্ত্র, “ছতো'মি+- 

ভাষার অত্যন্ত বিয়োদী ছিজেন। তিন বনিক্নাছ্ছেন__'সাহিত্যের মহৎ উদ্দেশ, এই ভাষায় সিদ্ধ 

হইতে পাকে না, এই ভাষ। দকিদ্র, নিস্তেজ, এই ভাষার বন্ধন নাই_-হুতোমি” ভাষায় কখনও 

গ্রন্থ গ্রমীত হওয়া কর্তব্য নছে। যিনি 'হতোম-পেচ। লিখিয়াছেন, তাহার রুচি বা বিবেচনার 

আমরণ গ্রশংল। করিন। 1 

বাঁজাল। ভাষায় রচনা-বীতি সন্ন্ধে খুব ভালরূপ আলোচন! হয় নাই। রচনারীতির আলোচন৷ 

বড়ই গভীর বিষয় । হুতোমি-ভাষ। সন্বন্ধেও মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য ধীরভাবে আলোচন 

করা আবন্তক । আমর! সাহিত্য-বুখিগণের মনোযোগ এই দিকে বিনীতত!বে আকর্ষণ করিভেছি ।* 

প্রীশিবরতন মিত্র 

১৬৩, বৈশাখ সংখ) "বজনধাশী" হইতে পুজমু'ধিত। 



আালোচন! ও অনুশীলন 
সাহিত্য-লম্মিলন 

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিগন লইয়া বেশ খোলাধুলি রফমের দলাদলি হইয়া গেল। 
কেমই বা দলাদলি হইল, ক্িগণ পৃথক হইয়া কি কি করিলেন, এবং তাহার স্্ারী ফলাফলই বা 
কি, সে স্থন্ধে খবরের কাগঞ্গে বেশী কিছু আলোচনা হয় নাই। এই দলাগলি বদি একটা ব্যাধি হয়, 
তাহ! হইলে তাহার ন্দানও জানা গেল না, লক্ষণ ধয়! গেল ন1--কাজেই চিকিংমক থাকিলেও 

চিকিৎসার উপার নাই। 
* বর্ধমানের মহাগাজাধিরাক্গ মূল সভাপতি, কুমার নরেন্রনাথ লাহ! একজন শাখা-সভাপতি। 

ভাগ ছাড়া পত্তিত গ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ু, নাটাকার অমৃতলাল বনু, শান্তিনিফেতনেহ বৈঞ্ানিক 

জগদাঁনন্দ রায় মহাশয় এক এক শাখায় অধিষিত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যছামহোপাধায় 

হরগ্রসাদ শাস্ত্রী । সকলেই বিশিষ্ট ব্কি,--কেছ ধনে মানে, কেহ জানে বিস্ভায়, কেহ নামে, হশে। 

সুতয়াং বিরোধ কেন! 

গীয় ব্কমচন্দ্রের বান্তর উপর সতার স্থান না করিয়া একটু দুরে. করা! হইল, ইহাই কি 
বিরোধের হেতু ? বাস্কমের অতিতক্তগণ কি বঙ্কিমের বাস্ততিটার ধূলিরাঁণিকে উপেক্ষিত দেখিয়া 
মনের দুঃখে একটি গ্রতিধোগী সম্মিলন করার সন্কন করিঝেন? ব্যাপারট! বদি ব্যক্তিগত না হইয়া 
ভাবগত ব1 নীতিগত হয়, তাহা হইলে ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে বিশ্বীস করিষে ফে? 
মূল সশ্মিলনের কর্তৃপক্ষগণ বন্ধিমচন্ত্রের বাস্তভিটার উপরেই সম্মিলনের স্থান করিতে চহিগ্বাছিলেন, 

এবং সেজন্ত চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু নানা! কারণে তাহা সম্তধ হয় নাই বলিয়াই, একটু দূরে জাগা 
করিতে হইয়াছিল। নুতরাং তীহাঁদের অপরাধই বা ফি? 

. বঙ্কিমের ভিটার উপরের সন্রিগনের অধিবেশন আগেই হইয়। গেল। তাহাতে আসিলেন 
বিপিনচন্ত্র পাল, আমিতেন পাচকড়ি বন্যোপাধ্যর--কিন্ত শরীরের জনক পারিলেন না। আর 
আমিলেন নাটোরের মহারাজা, মহামছোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কতৃষণ, রাম প্রসাদ চক্র জার ক্ষীয়োদ- 

প্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ | বড় বড় এক একখান! মামিক কাগজকে যদি মাহিত্যের এক এফটা ছোট 
ছোট দল বলিয়া ধরা যায়, তাহ! হইলে-_পূর্বোক্ক তালিকার প্রথণ দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বা, রাজনীতিক 
ও সংবাদ পৃর-লেখকৃকে একত্রে "বঙ্গ বাণী" মাসিকপতর বলা নাইনে পারে। হারা $ ফাগজখানিয, 



৮ নী ডি বীরড়ূমি 

পর্ধ প্রাণ ও আত্মা । সকলে জানেন, এই কাগজথানি গরাকরমশাগী নরসিংহ বিচারপতি পার, 

আগুতোবের | - পূর্বোক্ত তালিকার আরও দু একজন সাম্ আগুডতোছের আশ্রিত ও অকুগত। 

জুস্তরী! গ্রত্যক্ষতীবে ন। হট, টুর হইতে, মুখ্যভীবে না হউক্ক গৌপল্ীবে, এমন, কি ভ্ঞাত্তসাযে ন। 
. হইয়া অন্ঞাতসারে সাদ জাগুতোবের প্রভাব এই প্রতিযোগী দলের মূলে আছে কি না, জানা” যায় 
লাই । অবশ অন্যান্ত কারণ_স্বানীর ও টি ব্যজিগত, চাকুরীগত বা বাবসায়গত তাহার সহিত 

মিগিরা থাকিতে পায়ে । 

স্থাছা। ইউচ্ষ, পূর্ববর্তী; এই সম্মিলন, সফল হয বাই।. ক পিক্ষগণ শেষে বলিয়াছেন বা বলিতে 
বাধা জইয়াছের-_ইহ। প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্িলন নহে” ইহ।*বন্কিষ-উৎসব* এবং বংসর বৎমুর 
উচ্তার/অধিবেশন হইবে । শুভ প্রস্তাব, সন্দেহ নাই। 

সন্সিলনের বিরুদ্ধে আর একট| দল যখন গড়িয়া উঠিল এবং তাহার। বিধিমতে যখন আপনা 

দিকে জাহিয় করিতে লাগিলেন, তখন বর্ধমান খবর দ্রিলেন, দণাদলি হইলে তিনি সভাপ'ত হইবেন 

না,জর্থাৎ গোট। বাজলাদেশের যাবতীয় সাহিত্যিক একমত হইয়! যদি তাহাকে পতিত্বে বরণ না! করেন, 

তাহ! হইলে. !তনি সাহিত্য-সম্মিলনকে অলন্কৃত করিতে অনিচ্চুক। বিরোধী দল যখন সফলকাম 
হইলেন না, তখন অভ্যর্থন-সমিতির ধভাপতি বর্ধমানকে বুঝাইলেন, বিরোধ ঝ। দলাদলি কিছুই নহে, 
একটি অতি সামান্য ব্যাপার--অতএব দয়। করিয়। অপত্তি করিবেন না। 

মূল সন্মিলন ছওয়ার পরেই আর এক প্রতিযোগী সম্মিলন হইল। হুগলীতে হইলে ভাল হইত 
স্ক্ষারণ গঙ্গায় ঠিক পরপার হইত, এমং ইংরাজী [১15০1 কথাটার প্রয়োগ সুসিদ্ধ' হইত। এই 

মন্মিমন হিল হাবড়ীয়--গঙ্জর পরপারস্-তবে কিছু দূর। শুনা যায় এই সন্মিলনের কর্ধকর্তা 

প্রতিভাশালী উপস্তাসিক শরতচজ চট্রোপাধ্যায়। কবিসম'ট . রবীন্ত্রনাথ নৈহাটিতেও পদধুলি 
দিষাছিলের--এখ।নে৪ দিয়াছিলেন। প্রীবাসীর ঢারুবাবু প্রভৃতিও এখানে ছিলেন, জার আগুতোধষের 

তক্ধে্াও ছিজেদ। উপস্াাসের নর্যপন্থীগণ এই সম্মিলনে নিজেদের মর্্মকথ! খোলাথুলি ভাবে ব্যক্ত 
করিস্বাছেন। সুতরাং এই সাল্সপলনের মূলা সছ্ধে। কিন্ত প্রতিযোগীরূপে কর! হইল কেন? 

হবড়ায় আর £কবার পূর্বে. গ্রানেশিক সাহিত্য-মন্মিলন হইয়াছিল, তাহ! সার আগুতোষে বিজয়- 

নিশ্টাস। ছাবড়ায় সন্দিগন হইক়। ভালই হইয়াছে, কিন্ত নৈহাটির শাস্ত্ী-বর্ঘমান ল্মিলনের প্রতিঘোগী- 

রূপে ন। হইবে ভাল হইত । 
শঙং বাবুই যদি এই ঈন্থিলনের কর্দকর্ত। হন, জবার প । দিয। কাঁজ কর! যদি ইহার লিগা 

হছ/ভান। হইলে, ইহ! শরৎ নাবুজ। জীবনের ছিতীন্ব মছডুল। তাঁহার প্রথম ভূল রাজনীতির আদরে 
মাছ), আয চিঠি লিখি ছাড়ি বাওয়া, আর.এইটি দ্বিভীর ভূল। 



আলোচনা ও অনুশীলন ৪৯ 

হই রকমের কাজ আছে এক ভাবের কাজ আর এক বাস্তব কাজ। খধাহারা আহুগতা করি! 

ধনবান্, পদস্থ ও প্রতিপত্তিপালী ভাগাবান্দিগের সহিত মিশিতে পারেন ন', তাহারা! শক্তি থাকিলে 

ভাবের কাজ করিতে পারেন । কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় বাস্তব কাজ করতে গেলে, হদি নিঃশব্দে 

করেন, শক্তি খাঁকিলে কিছু করিতে পারেন, কিন্ত সশবে করিতে গেলে কিছুতেই পাঁরিবেন না? 

" সাহিত্য পরিষৎ হইয়াছে-__সাহিত্য-সম্মিলন হইতেছে । দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই যখন 

পৃষ্ঠপোষকতা চ'হেন, দেশের অধিকাংশ লেখাপড়া জানা লোকই যখন চাকুরীজীবি, তখন সাহিত্য 
পরিষদে বা সাহিত্য-সন্মিলনে ধনবাঁন ও পদস্থ লোককে যতই লইতে পারা যায়, ততই সুবিধা । কেবল 

সুবিধ। বলি কেন,._তীহীদের লইয্। আসা, তাহাদের অভিনন্দন দেওয়া, তাহাদের স্তবস্তুতি কঝ। 
ত্বাভাবিক | বাহার। ইহাতে যোগ দিতে পারিবেন না, তীহারা দূরে দড়াইয়! শক্তি থাকে নীরবে কাজ 
করিবেন। একাই কাঁজ করিতে হইবে, ইহা বৃঝিয়) কাজের পত্তন করিবেন। যদি কেহ আসেন 

সৌভাগ্যের কথা । আর শক্তি ন! থাকে নিশ্চিশ্বভাবে নিদ্রার আয়োজন করুন। বর্তমান অবস্থায় 
তাহার বেশী হইবে না প্রমাণ কবিদমাট্ রবীন্দ্রনাথ একদিকে, আর একদিকে ঝ্ন্তবিধ গ্রামাণ জন- 

সাধারণের ক!গজ অমৃতবাজার-পত্রিক1। 

কাশীমবাজারে ভাটাহাটি করিয়া, লালগোলার বিছ্যোতসাহী জমিদারকে তাহার কুটুম্বের দ্বার! 

আয়ত্ত করিয়া সাহিত্য-পরিষংটি হইয়াছে, সাহিত্যপরিষৎ হইতে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে । স্ততণাং 

টাক তুলিয়। পুরস্কার দিয়া বই লেখাইয়! লওয়া, সাহিত্যিকদিগকে রাজনভার সভাপগ্ডিত করিয়া দেওয়। 

ছাড়া অন্ত কি উপায়ে পরিষত ব1 সম্মিলন সাহিত্যের উন্নঙি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন? 

শরৎ বাবু ন৷ কি খুব ছুঃখিত-_বাঙ্গালাদেশের ভদ্রসাহিত্যিকের! তাহাকে অপাংক্েয় করিয়াছে। 

তিনি অপাংক্কেয় হইয়াছেন বলিয়া আমাদের দুঃখ নাই _তবে ইহার জন্য তিনি সুখী না হইয়া দুঃখিত 
বলিয়া আমর! তাহার জন্ত আরও বেশী দুঃখিত। 

ভদ্র সাহিত্যিকই বা কে, আর অপাংক্রেয়ই বা কে, ইহা বুঝিলাম না। চাকুরী-করা লেক 

যেখানে শ্রেষ্ঠ, সেখানে ভদ্রাভদ্রের বিচার কেন? শরৎ বাবুর পুস্তক বিক্রয় কি কিছু কমিয়াছে? , 

ধাহার! তাহার গ্রন্থ পড়ে তাহার! কি আর পড়িতেছে না? যদি তাহা না হয় ৬বে আর ছুঃখ কেন? 
ইহাই প্রকৃত মানদণ্ড । বিদেশের লোকে বড় বলিয়াছে বলিয়াই যাহার! বড়, অন্ত কোন কারণে 

নহে-_-তাহার1 ছোট বপিপে ষে দুঃখিত হয়, সে ছোট বঙ্গার জন্ত ছোট নয়, ছুঃখিত.হগয়ার জন্ত ছোট। 

সুতরাং এজন্য আলোচন। করা শরৎ বাবুর ভাল হয় নাই। 
রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সান্বন] দিয়াছেন, আশ করি তিনি শাস্ত হইয়াছেন? 
অতএব, প্যাহাঁর শেষ ভাল, তাঁছার মব ভাল'” এই নীতি অন্থলারে-_এই দলাদলি কিছুই মহে _. 

৭ 



৫৪ ূ বীরভূমি 

বাজ।লায় সাহিতাচর্চ।, সাহিত্যা-সন্িলন, সাহিত্য পরিষৎ, লেখক, পাঠক, বক্তা, সভাপতি, সকলেরই 

জয় ছউক। 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 

ফ্রীধৃক্ত সুধী লাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ 

আনিয়াছেন। ৩১শে 'আঁযাড়ের “বীরভূম বার্তার আমরা তাহার পত্রথানি পড়িলাম। মোটামুটি অভিযোগ 
এই - কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি এমনভাবে নির্বাচিত হয় প্রত্যেক বৎসরে «গুটিকত মাকীমার! 

লে।ক লভ্য ও কর্যযাধাক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পবোধ হয় তাহার। মকলে এইভাবে কোনরূপ সাহিত্য- 

চর্চ। না করিলেও সাহিত্যরথী বলিয়। জাহির হইতে চাহেন।” লেখক ইছ।র সুবিচার প্রার্থী । বীরভূম 
সাহিভা-দম্সিলনের গত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয়ের অভিভাষণ আমর! গত সংখ্যায় 

প্রকাশিত করিগছি _তাহাতে সাঁধারণভ।বে অনেক কথা বল! হইয়াছে, এই পত্রথানি তাহার মন্তব্যের 
পুষ্টি করিতেছে । এ বিষয় দেখে একটা চিন্তা ও আলোচনা জাগিয়। উঠিয়াছে_ সুতরাং সংক্ষার 

অনশ্বপ্তাণী। 

সাহিত্য-প্রসঙ্গ 

১। সামধয়ক সাহিত্য 

শীঞ্রীবিফু-প্রিয়া'গৌরাঙ্গ-_ প্র্ীগৌরাঙ্গলীলা ও ধর্মপ্রচারিযী মাসিক পত্রিক1। 
কার্্যাধাক্ষ শ্রহরিদাস গোস্বামী, ৭ বিডন্ স্রাটু কলিকাতা । বার্ষিক ভিক্ষা ২৮*] আমর! প্রথমবর্ষের 
প্রথম ৪ মাসের কাগজ পাইয়াছি--১৩২৯ সালের ফাল্গুন হইতে ১১৩* সালের যো্ঠ পর্যন্ত 
শ্ীগৌরাঙ্গদেবের ধর্মে বা বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্মে অনেকগুলি দল আছে-_এবং দলাদলিও আছে। 
বন্তমান সময়ে সেই দলাদলি কমিতেছে না, বাড়িতেছে। তবে প্রত্যেক দল যদি প্রকাশ্তভাবে নিজেদের 
মত স্পষ্ট করিয়া বলেন, তাহ! হইলে ভবিষ্যতে একটা মীমাংসা হইতে পারে। দলাদলি তন্বগত হইলেই 
অবশ্ত মীমাংসা হইবে, কিন্তু দলাদলির মূলে পাধিব স্বার্থ বা ব্যবসায় বুদ্ধি থাকিলে নীমাংস1! হইবে না, 
দেশের উন্নতি হইলে ধ্বংস হইবে। “বিষুতপ্রিয়। গৌরাঙ্গ'” এই যুগল-উপাসনা বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজে 
একটি বিশিঃ্ দণ-স্থতরাং তাহাদের যাহা মত, সম্প্দায়িক লোক ছাড়! যাহার! ভিন্ন ভিন্ন ধরশমতের 



সাহিতা-প্রসঙ্গ ৫১ 

তুলনামূলক আলোচন! রুরেন, উহাদেরও থই মতের ব্যাথা শন্ধার সহিত শ্রবণ কর! আবস্তক। এই 
কারণে আমর! এই পত্রিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব কামনা করি। শ্রীহরিদাস গোস্বামী মহাশয় 
সুলেখক, রহ গ্রন্থ রচন! রুরিয়াছেন, সুতরাং তাহ!র দ্বার! এই প্রকারের একখানি পত্রিকার প্রকাশ, 
আনন্দের কথ) । যুগের গুয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধর্মমত ব্যাখা করিবার জন্ত তিনি চেষ্টা 
করিলে দেশের উপকার হইবে । আমরা বারান্তরে বিস্তৃততর আলোচনা করিব। 

গৌঁড়দুত-_মালদহের সাপ্তাহিক পত্র- এখানি স্বাধীনপত্র অর্থৎ সরকারী ইন্তাহার-পুষট 

নহে। আমর! ছুই মংখ্যা পাইয়াছি। আমর! এই পত্রে একটি কথা পড়িয়! ছুঃখিত হইলাম । দেশ- 
বন্ধু দাসের দলের লোক মাপ্দহে গিয়। চেষ্টা করিয়!ছেন যাহাতে দৈনিক আনন্দবাঞার পত্রিকা সেখানে 

বিক্রীত না হয়। আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, যে ইহা সত্য কথা । কিন্তু গৌড়দুত নির্ভাক 
ও সত্যনিষ্ট, অতএব অবিশ্বাসই বা করি কিরূপে--ভগবান্ সর্ববিধ নীচ ও ক্ষুদ চেষ্টা হইতে আমাদিগকে 

রক্ষা করুন। 

| ২। গ্রন্থ-সা।হত্য 
মর্্মবাণী__শ্রীকালাটাদ দালাল প্রণীত, কবিতাপুস্তক মূল্য চারি আনা। শান্তিপুর, 

প্রেমনিকেতৰ হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত ] এই পুস্তকের কবিতাগুলির ভাষা যেমন 

স্বচ্ছ ও নিন্দমল, ভাবও তেমনি পবির। প্রতোক কবিতাই ভক্তিরসপূর্ণ ও উদারভাবের উদ্দীপক । 
বালক বালিকাগণকে এই প্রকরের কবিতাপুস্তক পড়িতে দেওয়! আবশ্রক। পুস্তকখানি বিগ্ভালয়ের 
পাঠ্য পুস্তক হওয়ার 'উপমূক্ক. পারতোধিক পুস্তকরূপে বালক বালিকাগণকে দিলে তাহ!র! আনন্দিত 

ও উপকৃত হইবে। 
ব্রহ্মদর্শন__[শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্, এ, প্রণীত। শ্রীমতী শকুষ্কলা রাও এম, এ, কর্তৃক 

২১.।৬ কর্ণগয়ালিস্ স্বীট, কলকাতা হইতে প্রকাশিত । ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ট! আকারের ৫৪ পৃষ্ঠা 

গ্রন্থ, মূল্য ।”* মাত্র। ] 

এই গ্রন্থে ব্রহ্মদর্শন, বর্গদর্শনের সর্ত, নাবিরতে। ছুষ্চরিতাৎ, তপসা তরঙ্গ বিজিজ্ঞাসম্ব, সত্যেন 

লভ্যঃ, ব্রহ্গদর্শনের অধিক।র, এই কয়েকটি অধ্যায় আছে । গ্রন্থকার সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের একজন 
বিশিষ্ট গ্রচারক ; স্ুপপ্ডিত, স্থলেখক, ত্যাগী ও সাধুপুরুষ | 

আমাদের দেশে এখনও এমন হতভাগ্য লোক আছেন, বাঁহারা বলেন, প্আমি হিন্দু আমি 

ক্রঙ্গদের বই পড়িব কেন?" অপবা “আমি ব্রাহ্ম আমি হিন্দুদের বই পড়িব কেন?* এই সকল 

লোক হতভাগ্য ও চিরবঞ্চিত। এই গ্রস্থথানি ভাল করিয়! পড়িলে ধর্মান্বেষী ও সত্যজিজ্ঞান্ মাত্রেই 

উপরূত হইবেন। এই গ্রান্থে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্র নাই, ইহা বিশ্বজনীন ও সার্বভৌমিক সত্য, 
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ধর্পের গ্রন্থ। উপনিষদের ত্রহ্ধদর্শন বা ভারতীয় মহর্ধিগণের অপরোক্ষ অনুভূতি যা আধ্যাত্মিক 
অভিজ্ঞতাকে সূল লৃত্ররূপে অবলম্বন করিয়া! শাক্যসিংহ, ইশা, রূপসনাতন, শ্রীচৈতগ্যদেব, ফ্র্যাঙ্িস্ 
মহম্মদ, এবং বর্তমান যগের রামমোহন, দেবেন্্নাথ প্রভৃতির অভিপ্ততাঁর সাহাযো লেখক দেখাইয়াছেন 

-বরঙ্গদর্শন আধাম্মিক রাজোর একটি জীবস্য অনুভূতি । বিভিন্ন দেশের সাধুগণ ইছার সাক্ষ্য 
দিয়ছেন। * * ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের ধাশ্সিক বাক্তিগণ দৃঢ়তার সহিত বর্িয়াছেন 
ধে তাছার। ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন; কেবল তাহাদের আধাজ্মিক অভিজ্ঞতায় মিল আছে তাহা নয়, 

তাহাদের ভাষাতেও মাশ্চর্য; মিল দেখ যায় । এই অভিজ্ঞতাকে তাহার! দর্শন আধথ্য। দিয়াছেন। 

আরে! আশ্চর্যের বিদয় যে, তাহার! ব্রহ্মদর্শনের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ 
কা দেখ! যায়।* ইহাই গ্রন্থের উপসংহার । 

মানবের সাধারণ ধর্খাবশ্বাস শোনা কথ। বা শেখ! কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অবস্থায় 

ইছ। ভাল ও দরকার; কিন্থা এই বিশ্বাস জীবনের কঠোর পরীক্ষায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া 

যায়। নান্ুষের জঞানশক্তির উপর সন্দেহ করিবেন না, সংশয় ভাল, মানুষ সরলপ্রাণে স্বাধীর্নভাবে 

অনুসন্ধান করুক । গ্রকৃত বিশ্বাসে ও জ্ঞানে বিরোধ নাই। জ্ঞান বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ও সমুজ্জল 

করে। ইহাই দ্বিতীয় স্তর। ইহার উপরে আর একটি স্তর আছে, সেখানে আর যুক্তিতর্কের 

প্রয়োজন নাই, তাহারই নাম ত্রহ্গদর্শন। মানব আতম্মায় পরমা্মার প্রকাশ, একটি মৌলিক অভিজ্ঞত। 

_ বণনা পড়িয়া বা আন্যের মুখে শুনিয়। তাহ বোঝ। যাঁয় না, নিজের অভিজ্ঞতায় জানিতে হয়। 

গস্থকার গ্রসঙ্গক্রমে থে সমুদয় সাধন গ্রণালীর আলোচন। করিয়াছেন, সর্বত্রই নিরপেক্ষ হইতে 

চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্বকালে অনেকে তগস্ত। বলিতে কেবলমাত্র শারীরিক স্বুচ্ছ- 

সাধন বুঝিতেন, এখনও অনেকে সেইরূপ বুঝিয়া থাকেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন-শারীরিক কৃচ্ছ,- 
সাধনের প্রয়োজন আছে। শরীরের সঙ্গে ধশ্মের নিগুঢ় যোগ আছে। শরীরের সঙ্গে মনের গৃঢ় 

যোগ আছে ; মনকে দমন করিতে হইলে শরীরের সংযম আবক। শরীরকে যথেচ্ছ ভোগ ও 

বিলাসের শোতে ছাড়িক। দিয়] ধর্মসাধন অসম্ভব না হইলেও সুছ্ষ্কর | গ্রন্থকার ইহা বলিয়াছেন-_ 

আমরা বলি *অসস্ভব, একেবারেই অসম্ভব ।* মধ্যযুগের অতিকচ্ছ,বাদ ও আধুনিক যুগের কৃচ্ছ- 
ত্যাগবাদ বা যথেচ্ছ ভোগ-বাদ, লেখক এই ছুই মতির মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবদগীতার 

ধশ্মুও এইরূপ | বুগ্ধদেব ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তা অতি সুন্র ৷ 

চে € শখ এআ সা শী 
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শ্রীমন্াগবতের ধারণা ও ধ্যান | 

শ্রীমস্তাগবত-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিমত 

আমাদের দেঁশে এখনও শ্রীমন্তাগবত-শাস্ত্রের বেশ আলোচন! আছে। নানাস্থানে 

শ্রীমন্তাগবতের পাঠ ও কথকতা! হইয়া থাকে । ইহা বড়ই সুখের বিষয়। . শ্রীঠৈতগ্য 
মহাপ্রভু কলির জীবকে এই শ্রীমস্তাগৰত-শাস্ধ আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
“শীস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমল$৮। তিনি আমন্তাগবতত-সম্বঙ্গে যাহা! বলিয়াছেন, তাহা 

সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর! উচিত। দেবানন্দপপ্ডিতকে কৃপা করিয়া 

স্ীচৈতন্য মহাপ্রভু এ সম্থন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম নিন্ে লিখিত হইল । 
জ্রীমন্তাগবতের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে, অর্থাৎ সর্বত্রই এই কথা বলা হইয়াছে, যে 

বিষুভক্তি নিত্যসিদ্ধ, অক্ষয় এবং অব্যয়। অনন্ত ব্রঙ্মাণ্ডে একমাত্র বিষুভক্তিই সত্য, 
মহা প্রলয়েও ইহার পূর্ণশক্তি বিদ্যমান থাকে। কৃষে্র কৃপা বাতীত এই ভক্তিতন্ধ জানা 
যায় না, নারায়ণ মোক্ষ দিয়! ভক্তি গোপন করেন। শ্রীমস্তাগবত-শান্্, এই উক্তির তত্ব 

প্রচার করিয়াছেন, এই কারণে অন্য কোন শাস্ শ্রীমন্াগবতের ঈমান" নহেন 1৭ ঈহত্ঠ, 

ৃণ্্ প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতার-সমূহ যেমন নিত্য, সময়ে "তাহাদের আবির্ভাব হয়, 
আবার সময়ে তাহাদের তিরোভাব হয়, সেই প্রকযর এই. পমন্তাগ্বক-াস্েরও, কখন 

আবির্ভাব হয় আবার কখন তিরোভাব হয়, ইনি নিত গ্রী্ঁফের .ক্কপায় ডুক্তিযোগে 
 শরীব্যাসদেবের জিহবায্র এই শ্রীমন্তাগবত স্ফু্তিপ্রাপ্ত হইয্াছিলেন। "ঈশ্বরের তত্ব যেমন 

অবোধ্য, শ্রীমন্তাগবতের তন্বও ঠিক্ সেইরূপ | "যিনি মনে করেন যে, ভাগবত জানেন, 

তিনি ভাগবতের প্রমাণ কিছুই জানেন না। অজ হইয়াও' যিনি ভাগিবতের শরণ গ্রহণ 
করেন, ভাগবতের অর্থ তাহার নিকট আপন! হইতেই. শ্রাকাশিত হয় ভাগবত প্রেমময়, 
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ইনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ, আীকৃষ্জের যাবতীয় গোপ্য-লীলা এই গ্রন্থে "প্রচারিত হইয়াছে। 

বেদব্যা্গি ঘেদ ও'অন্যান্য পুরাণ প্রচার.করিয়! চিত্ত-গুসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। 

্রীস্তাগবত যে ঈর্ময়ে নারদনের কৃপায় ও উপদেশে তাহার জিহ্বায় স্ফুপ্তিলাভ করিলেন, 
সেই সময়ে উহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। ' 

শ্রীমন্তাগবত মে শ্রীক্ণেরই বিগ্রহ, তাহা শ্জীবগোস্থামী মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন ূ  

প্রথম ও দ্বিতীয় ক্বন্ধ চরগদ্থয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরু, পঞ্চম নাভি, যষ্ঠ কটিদেশ, সপ্তম 

সন্ধ, অক্টম নানু, নবম স্রন্ধাদেশ, দশম বদন, একাদশ লল|ট, আর ছ্বাদশক্সন্ধ মস্তক | 

২। অক্টাঙ্গ বোগ নী 

। '* ভ্রীমন্তাগবত-শাস্ত্ের ধাহারা আলোচনা করেন, তাহাদিগকে একটি কথা" সর্বদাই 

বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং শ্রীমন্তাগবত শ্রবণের সময় এই কথাটি প্রতিপালন: 
করিতে হইবে । এই কথাটি শ্রীমন্তাগবতের কথা৷ শ্রীমন্তাগবতের গ্র(রস্তে অর্থাৎ দ্বিতীয় 
স্কান্ধের প্রথমে, যখন শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিকে উপদেশ দিতে আস্ত করিলেন, 
তখন প্রথমেই অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ দিলেন। 

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়।ম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি,-_-ইহাদের নাম 
অঞ্টাঙ্গ যোগ । শ্রীশুকদেব অতি সংক্ষেপে ই অস্টীঙ্গ যোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার 
উপদেশ যে অষ্টাঙ্গ ঘোগ-বিষয়ক' তাহ! আমরা পৃজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধরশ্বামী মহোদয়ের 
টাকা হইতে 'বুবিতে পারি। জ্ীশুকদেব বলিলেন, অন্তকাল উপস্থিত হইলে,__অর্থাৎ 
ঠা জিয়া উপাসটি ইইলে, এই দেহ ও এই সংসার আর থাকিবে না, এই বোধ দৃঢ়কূে 
অন্তর মধ্যে জাগিয়৷ উঠিলে এবং মানবজনম্ম লাভ করিয়া কেবলমাত্র এই ইহলোকের স্থুখ 

ঝুবিধ লইয়াই “ বিব্রত খাকা.উচিত গ্রহে, পরমার্থের সন্ধান কর! একাস্ততাবে আবশ্যক, 
এই চিন্তা সন্তর-মধো জাগ্রত হইল, মানুষের প্রথম কর্তব্য মৃত্যুয় পরিহার কর]। 
মৃত! ভয় পরিস্থার করিয়া অনাসক্জিরূপ শাস্ধের দ্বারা দৈহিক স্থখেচ্ছা, এবং ং স্্ীপত্রাদির 
প্রতি যে স্সেহবন্ধন,. তাহ! ছেদন করিতে হইবে। 

সংসারে খাকিক্জ। যে ভা অবস্থায় ধর্্মসাধন হইবে না তাহ! নহে, কিন্তু সংসারে থাকিলে 
পুমা আসক্তি খঁটিবীর সম্ভাবনা, অন্ত এব সংসার হইতে বাহির হইয়। চলিয়! যাওয়াই সঙ্গত । 



্রমস্তাগবের ধারণ| ও ধান ৩ 
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রীধরস্থমী হার টাকায় 'সংসার হইতে চলিয়া ঘাওয়া'র হেতু দেখাইয়াছেন,__মূলে 
অর্থাৎ শ্রীমন্ভাগবতে এই হেতু নাই। হেতু এই, যে. সংসাঁরে থাকিলে পুনরায় আসক্তি 
জন্মিতে পারে, স্থৃতরাং রা যাওয়াই শ্রেয়ক্কর। তাহা হইলে এ বিষিয়ে মানুষের 

স্বাধীনতা থাকিল। সংসার হইতে চলিয়া গেলেই যে অমনি আপনা হইতে পরমার্থলাভ 
হুইবে তাহ! নহে। আবার যাহাতে নূতন করিয়া আসক্তি না জন্মে, মেজন্য সংসার ছাঁড়িয় 
যাওয়া আনশ্যক | কিন্তু এমন অবস্থাও হয় যে সংসার ছাড়িয়া দূরে চলিয়। গেলেই 
আসক্তি 'বাড়িয়া যায়, আর সাধনশীল হইয়া শান্তিময় ও পুণ্যময় সংসারে থাকিলে আসস্তি, 

জন্মেনা। এরূপ অকন্থ। যখন ঘটে বা ঘটিতে পারে, তখন সংসার ছাড়িয়া যাওয়া বা 

সংসারে থাকিয়া পরমার্থ সাধন করা, ইহা প্রত্যেক মানবের বিবেচনাধীন অর্থাৎ প্রত্যেকে 

নিজের ভিতরের ও বাহিরের অবস্থা, উত্তমরূপে আলোচন৷ করিয়। এ বিষয়ে নিজের কর্তব্য 

রর্তধ্য নির্ধীরণ করিবেন। কোন গুরু বা কোন শান্তর, এ বিষয়ে “ইহাই কর” এ প্রকায়ের 
উপদেশ দিবেন না। পরমার্থ-সাধনের রাজ্য প্রথম হইতেই, শান্্ ও গুরুর উপদেশ লইয় 
স্বাধীনভাবে চিন্ত। করার প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহ।র ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় নাই, 
অর্থাৎ অন্তরু'ী হইয় চিন্তা করিবার সামর্থ্য বাহার নাই, তাহার পক্ষে পরমার্থরাজ্যে প্রবেশ 

করা একেবরেই অসম্ভব। 

আসক্তি নিবারণের জন্য গৃহত্যাগের কথা বলিয়! শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিৎকে 

ক্ষেপে অফ্টীঙ্গ যোগ উপদেশ করিলেন।  , 
প্রথমে বলিলেন ধীর হইবে। শ্রীধরস্বামী টাকায় বলিলেন---. যি যমো- 

পলক্ষণংঃ ৷ অর্থাত্ ব্রঙ্গচধ্য প্রভৃতি অষ্টা্গ যোগের প্রথম সাধনাগুলি গবলম্বন করিতে 
হইবে। ইহাদেরই নাম “যম” । যোগ-শান্ত্রে কথিত হইয়াছে-অহিংস। সত্য, অ; তয়, 

্রক্ষচর্ধা ও অপরিগ্রহকে “যম” কহে। এই পাঁচ প্রকারের যম যদি সকল অবস্থায় 
সকল স্থানে ও সকল সময়ে পলন করা যায়, তাহ! হইলে উহ্থার' প্রত্যেকটিই এক এক 

মহাব্রত। হি 2 

অহিংসাসভ্াান্তেয়ব্রহ্ষচর্য]াপরিগ্রহাযমাঠ। | 

এতে জাতিদেশকালসময়ানবঙ্ছিন্নাঃ সার্বভৌম মগ্ুব্রতম্ | 
পাতগ্রলদর্শন সাধনপাদ * ও ৩১ হুাত্র। 



& . | এ বীরভূমি 

* তাঁহার পর প্রীশুকদেব বলিলেন-_*পুণ্যতীর্থজল।£,ত১৮ | শ্রীধরস্বামী বলিলেন-_ 
দপুণাতীর৫েতি সানাদি-নিয়মে।পলক্ষণং” । পুণ্যতীর্থের জলে স্নান করিবে, ইহার অর্থ লানাদি 

নিয়ম-সম্পল্প হইবে, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বিতীয়'অঙ্গ যে মিয়ম, তাহা প্রতিপালন করিবে। 

শৌচসন্তোবতগঃ শ্বাধা।য়েখরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ 1৩২ 

শৌচ, সম্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্ায় ও ঈশর-প্রাণিধান, এই পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠ।নকে 

নিয়ম বলা যায়। 

নিয়মের মধ্যে বাহা শৌচ ও অন্তর শৌচ, দ্বিবিধ প্রকারের শৌচই রহিয়াছে, 

এবং বাহ শৌচ যে অন্তর শৌচের জন্য প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। 
তাহার পর শ্রীশুকদেব বলিলেন__ 

দশুচৌ বিবিদ্ত আপীনে। বিধিঘৎ কল্গিতাসনে ।* 

পবিত্র অথচ নির্জন স্থানে যথাবিধি আসন কল্পনা করিয়া, অর্থাৎ কুশ, অজিন ( মৃগ-চণ্ম ) 

ও চেলবন্দ্ধার৷ আসন রচনা করিয়। তাহাতে উপবেশন করিবে । ইহাই অষ্টাঙ্গযোগের 

তৃতীয় অঙ্গ অর্থাৎ আমন। ঘোগশান্ত্রে কণিত হইয়াছে-_ 

স্থির ু খমাসনম । ৪১ 

প্রষত্ত শৈথিলানস্ত সমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ 

ধ ূ ততোধথন্দানঠিঘাতঃ «৪৮ 

থে গ্রকারের বিবার পদ্ধতি নিশ্চল, উদ্বেগশুন্য এবং সুখজনক, ঠাহাহ প্রকৃত আলন। 

স্বতাব্তঃ ঘে প্রণালীতে উপবেশন কর! যায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়! যোগশাস্ত্ীর উপদেশা- 

মুসারে আমন অভ্যাস করিলে, অনন্তে মগ্ন হওয়া যায় এবং অচৈতন্ঠের নিঝারক যে 

তন্ময়ত্তা, তাহ! লাভ কর! যায়। তাহা হইলে আসন-অভ্যাস আর কষ্টকর হয় না । আসন- 

লিদ্ধি হইলে আর শত গ্রৌক্সের দারা অভিভূত হইতে হয় না, ক্ষুধা এবং পিপাসাও ব্যাকুল 

করিতে পারে না। ও 
আমনের পর প্রাখায়াম। ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ । শ্রীশুকদেব বলিলেন--. 

অভ্যসেন্সনস। শুদ্ধং ত্রিবুৎ ব্রঙ্গাক্ষরং পরং। 

মনে। যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো। ব্রন্মবীজমবিশ্মরন্ ॥ 

আকার, উকার, মকার। এই তিন অক্ষয়ে গ্রখিত শুদ্ধ ব্রঙ্গাক্ষর বা প্রণব মনে মনে আবৃন্তি 



আমন্ত।গবতের ধারণ। ও ধ্যান ৫ 

করিবেন অর্থাৎ জপগন্ত প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহার পরের কাধ্য প্রত্যাহার। 

ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের বিষয় সমূহ হইতে আকর্ষণ করার নাম প্রত্যাহার। এ কার্ধ্য 
করিবার জন্ত প্রণবকে বিদ্যুত না হইয়াই নিশ্বাস জয়পুর্ববক মনকে সংযম করিবে । ইহাই 
প্রাগায়াম। 

যোগশাস্ত্রে আছে-_ 

তন্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়ে।এতিবিচ্ছেদঃ প্রাণারামঃ। ৪৯ 

আপনসিদ্ধি বশে শ্ব'স প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম করিয়া যোগ শাস্ত্রমতে 

রেচক, পূরক ও কুন্তকের দ্বারা যাহ! সমাধ! করা যায়, তাহার ন।ম প্রাণায়াম। 

প্রণায়ামের পর প্রত্যাহার । শ্রীমন্ত।গবত বলিলেন-_- 

নিষচ্ছেদ্বিষয়ভোহক্ষান্মনসা বৃদ্ধিসারথিঃ | 

মশের দ্বারা ইন্দিয়গণকে তাহাদের নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আনিবেন, আর 
নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই আপনার সারগি করিবেন। 

যষোগশান্ত্র বলিয়াছেন-_ 

ইতীক্রিনাণাং প্রতাঠারঃ ॥ ৫৪ 

যে সকল বিষয়ে, যে সকল বস্তুতে, ইন্ড্রিয়গণ আসক্ত আছে, সেই সকল বিষয় ও সেই 
সকল বস্তু হইতে তাহাদের বিরত করিয়া, সম্পর্ণরূপে অবিকৃত অবস্থায় তাহাদিগকে 
নিব্বিকার চিত্তন্বরূপের অধীন করার নাম প্রত্যাহ।র। এ 

ততঃ পরমবশ্ঠতেন্দিয়াণাম ॥ ৫৫ 

এ প্রক।র প্রত্যাহার প্রভাবে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়। 
প্রত্যাহারের পর ধারণা । | 

মনঃ কম্মভিপাক্ষিগ্রং শুভার্থে ধারয়েদ্িদা ॥ 715 

মন কম্মবাসনায় আকুষ্ট হইলে, বুদ্ধিযৌগে . তাহাকে ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা 
করিবেন । ্ | | 

যোগশাস্ত্র ধারণা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন__- 

 দেশবন্ধশ্চিভন্ত ধারণ! | | 

_ বিভূতিপাদ প্রথম সুত্র । 



তা" বীরভূমি 

নাড়ীচক্রে, ভ্রমধ্যে, নাস।গ্রে অথব] কোন দিব্যমুন্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা । 

জ্ীমহ।গবত বলিলেন-_ 

| ভাত্রেকবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা। 
মনোনিধিবধয়ং সক্ত,1 ততঃ কিঞ্চন ন ম্মরেৎ। 

পদং ৩২পরনং বিষ্যোর্মনো ত্র প্রীদতি ॥ 

ধারণার পর ধ্যান। ধ্যানের পুণান্দী এই,--মনের দারা শ্রীভগবানের কর চরণ 

প্রভৃতি এক একটি অঙ্গ চিন্ত| করিবেন। ধারণাকালে সমগ্ররূপে সাধারণতাবে মণ স্থ'পন 

কর! হুইয়াছে, ধ্যানের সময় এক এক হঙ্গ চিন্ত। করিতে হইবে, কিন্তু এই এক এক অঙ্গ 
চিন্ত। করিবার সময় সমগ্র মুগ্ডিটি যেন একেবারে ভুলিয়৷ না যাই। সমগ্র ঘুর্ভিটি একবারে 
ডুলিয়। গেলে, ধ্যানের বার কোনই কার্য হইবে ন|। ধ্যানের পর মন নিধিবঘয় হইয়৷ 
যাইবে । তখন সমাধি। এইরূপে যাহাতে মন উপশান্ত হয়, তাহাই বিষ্ণুর পরমপর্দ। 

বিষুঃ, ভগবান, আর পদ শব্দের অর্থ_স্বরূপ অর্থুত্রক্ম। এই প্রকারে সমাধি-সাধনে 
যদি বিদ্ব উপস্থিত হয়, অথাৎ রজোগুণ বা তমোগুণের দ্বারা যদি বিক্ষেপ ঝ বিমুঢ়ৃতা 

উপস্থিত হয়, তাহ হইলে ধারণা দ্বারা মনকে শোধিত করা আবশ্যক । রজোগুণ তমো- 

গুণের দ্বারা মনের যে মলিনতা৷ উপস্থিত হয়, ধারণ দ্বারাই তাহা দুর করিতে পারা যাঁয়। 

ধারণা দ্বার! ভক্তিযোগও সন্থর সাধিত হয়। | 

এই পর্য্যন্ত শ্রীশুকদেবের প্রথম উপদেশ এবং ভাগবতধন্রের সাধনায় এই উপদেশ- 

গুলিকে প্রথম সোপানরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর মহারাজ] পরীক্ষিত এই 

ধারণা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন এবং শ্রীশ্ুকদেব শ্ীভগবানের স্ুলরূপে কি প্রকারে মনের 

ধারণ। করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে বলিবেন। সে সমুদয় কথা অন্তর আলোচনা করা 

হইবে । আমরা বর্তমান, প্রবন্ধে এই ধারণা ও ধান কি, তাহারই আলোচনা করিব। 

৩] হঠযোগ ও রাজবোগ 

অক্টাঙ্গ যৌগের প্রথম পাঁচটি অঙ্গ অর্থাত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার 
সকল শ্রেণীর সাধকের জন্যই প্রয়োজন । কিন্তু অন্যান্ত শাস্ত্রে বিশেষতঃ যোগশাস্ত্রে, এই 

অঙ্গুলি যেরূখ বিস্ত/রিতভাবে বণিত ক্ছইয়ীছে, শ্রীমন্তাগবত শানে সেরপ বিস্তৃতভাষে 
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বল! হয় নাই। শ্রীশুকজেব মহারাজ পরীক্ষিতকে অতিশয় সংক্ষেপেই এই কথাগুলি 
বলিয়াছেন। ইছার বিশেষ কারণ আছে। এই অঙ্গগুলির প্রয়োজন আছে, কিন্ত অনেক 

স্থলে এই গুয়োজ্জনকে অতিমাত্রায় বাড়াইয়া ফেলা হয়। এইগুলির প্রয়োজন অতি- 

মাত্রায় বাড়ইয়। ফেলিলে, ইস্ট না হুইয়া অনিষ্টই হইয়! থাকে । পূর্ববকালে এ প্রকারের 
অনিষ্ট অনেকেরই হইয়াছে, একালে ও অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। প্রকৃত কথা, অষ্টীঙ্গ 

যেগের প্রথম কয়েকটি অর্থ। বম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম মূলতঃ হঠযোগের অন্তর্গত । 

প্রত্যাহ।র-_হঠযোগ ও রাজযোগের মধ্য বস্তী, আর শেষ তিনটি অর্থা ধারণ! ধ্যান ও সমাধি 
মূলতঃ রাজযোগের অন্তরত। অবশ্য পাতঞ্জলদর্শন যে ভাবে এই অঙ্গগুলির বর্ণনা 
করিয়া্চেন, তাহাঁচত হঠযোগ ও রাজযোগকে পৃথক করিয়া বর্ণনা করা হয় নাই এবং 

তাহাই সঙ্গত ব/বস্থা_কিন্তু পরবস্তী কালের “অনেক গ্রশ্থে এই দুইটিকে অনেকটা 
পৃ্ণস্থ করিয়। বর্ণন৷ কর৷ হইয়ছে। কথাটা একটু স্পন্ট করিয়৷ বলা! আবশ্টাক 
ধর্মজীংন লাভ করিফ়া জাত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, ইহাই সকলের উদ্দেশ্য । 
এই দেহ আত্মা নভে, কিন্তু আমরা দেহ লইয়াই যাবতীয় কাধ্য সাধন করিতেছি এবং 

অনেক স্ময়ে এই দেহ লইয়। বিব্রত ও বিপন্ন । এই দেহকে জয় করিতে হইবে অর্থাৎ 

দেহকে এমন অবস্থায় আনিতে হইবে যে, এই দেহ যেন আমার সাধনার িগ্প ন| করে, 
পরস্ত আমার সাধনার সাহাধয করে। এই দেহ আবার স্বতন্ত্র ব! শাধীন নহে, প্রণবায়ু 

এই দেহকে জীবিত ও ক্রিয়ািত রাখিয়াছে, দেহের বিবিধ প্রকারের অবস্থ! এই 'প্রাণবায়ুর 

দ্র ঘটিরা থাকে । এই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং ত.হাকেও 

আনন করিতে হইবে। তাহার পর এই ইন্দ্রিয়গুলি, এই কর্দেন্তিয় ও জ্ঞানেম্দিয়- 

গুলি, ইহ।রাও এই দেহ লইয়া ক্রিয়। করিতেছে, ইহাদের প্রভাব এই দেহের উপর সর্বব- 

নাই বিদ্যমান, স্থতরাং এই দেহকে জয় করিতে গেলে, প্রাণ ও ইন্ড্রিয়কে জয় কর! 
আবশ্যক হইয়। পড়ে । হঠযোগ প্রধানতঃ এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে নিয়মিত করি- 

বার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন । সাধনার পথে চলিতে গেলে যখন দেহকে উপেক্ষা করিবার 

উপায় নাই, অধিক কি, দেহই যখন লামার প্রথম ও প্রধান সম্বল, তখন এই দেহকে 

বশীভূত করিয়া সাধনার অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করিতে আমাকে সর্বদাই বিশেষরণপে 
চেষ্টা ক্ত্িতে হইবে । এই কারণেই শৌচ, স্দাচার, মন্ত্রের দ্বানা বিবিধ সংস্কার, আহার. 



রি বীরভূম 
গুদ্ধি প্রভৃতি আমাদের দেশে নানা আকারে প্রবর্তিত হইয়াছে । দেহের প্রতি লক্গ্য 
সকলকেই রাখিতে হইবে, এবং দেহকে সাধনের অনুকূল অবস্থায় রাখিতে গেলে, প্রাণ 

এবং ইক্দ্িয়ের সংযমও আবশ্ঠক । ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই কিন্তু 

আনেক স্থলেই দেখ! যায়, দেহের প্রতি মানুম অতিরিক্ত জোর দিয়া ফেলে, দেহকে জয় 
করিতে গিয়া শাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়। তাহার ফলে দেহ-মাত্রই কিয়শুপরিমাণে 

বিজিত হইলেও, চৈতন্য অর্থা জ্ঞান ও ভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, ফলে হিতে বিপরীত 
ঘটিয়! থাকে। পূর্বের্ব বলিয়াছি-_পাতগ্রল-দর্শনের শিক্ষায় উভয়দিক্ সমানভাবে রক্ষিত 
হইয়াছে, অর্থাত তাহাতে বাহিরের ক্রিয়াগুলিরও যেমন ব্যবস্থ। আছে, ভিতরের ক্রিয়াগুলির 
অর্থা চিন্তা ও ভাব-সংযমনেরও তেমনি ব্যবস্থা আছে । 

পাতগ্চল দর্শনে অস্টাঙ্গ-যোগের যে প্রথম অঙ্গ অর্থাৎ যম, তাহার সাধনের প্রথম 

কার্য অহিংসা। “তাহিংস1” বড় সহজ কথ নহে । বুদ্ধদেব এই এক অঙ্গের সাধনের 

উপর হার নৈতিক সন্ধর্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই “অহিংস/-সাধনের ফল চিন্তা 
করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে মহাপুরুষ এই অহিংসা-সাধনে সম্পর্ণনূপে সিদ্ধলাভ 
করিয়াছেন, হিং বন্যজন্ুগণ তাহার নিকট যদ্দি কখনও আমিয়া উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে 

তাহারা তথুক্ষণাত হিংলাবৃত্তি পরিত্যাগ করে । সেই মহাপুরুষ অনায়াসে হিংজ্রজন্তগণের 

সহিত নিরাপদে বাস করিতে পারেন । অহিংসার পর সত্য, তাহার পর অস্তেয়, ব্র্চর্য্য 

ও অপরিগ্রহ। সুতরাং এই যে যম, ইহা কেবল বাহিরের অনুষ্ঠান নহে; হিংসা ত্যাগ 

করিতে গেলে কেবলমাত্র বাহিরে নিরামিষ ভোজন করিলেই যে হইল, তাহা নহে। 

অহিংসা-ধর্দে সিজ্িলাভ করিতে গেলে যে নাঁন। প্রকারের আসন অভাঁন করিলেই হইবে 
তাহা নহে, কেবল বসিয়! বসিয়া প্রাণায়াম করিলেই যে হইবে--তাহাও নহে। মনকে জয় 

করিয়। তাহার সাহাম্যে ভিন্তর হইতে আত্মশোধন কর! প্রয়োজন। ইহার অর্থ অবশ্য 

এরূপ নহে যে বাহিরের শৌচ সদাচারাদির প্রয়োজন নাই । শোৌচ সদাচারাদির প্রয়োজন 
গাছে, কিন্তু মনকে বুদ্ধির দার! ধারণার দ্বারা জয় করিতে ন। পারিলে, কেবল বাহির হইতে 
চেষ্ট। করিয়া বিশেষ কিছু হইবে না । 

এই কারণে শ্রীমনাগবতে ধায়ণার উপরে জোর দিলেন। ধারণার পূর্বে অন্টা 
যোগের অপরাপর অঙ্গগুলির কিছু কিছু প্রয়োজন, কিন্তু ধারণায় অভ্যন্ত না হইলে, ধারণ! 
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করিবার উপযুক্ত মানসিক শক্তি না জন্মিলে, পূর্বেবান্ত অনগুলিও সম্পূর্ণূংগ সাধিত 
হইবে না। সুতরাং ধারণার প্রয়োজন-_ প্রথমে ধারণা, তাহার পরে ধ্যান। ইহাই 

শ্রীশুকদেবের সুস্পষ্ট উপদেশ, ইহাতে মতভেদের কোনই কারণ নাই। 

৪1 ধারণ! ও ধ্যান 

এইবার আলোচনা করা যাউক--ধারণাই ঝ| কি, আর ধ্যানই বৰ! কি, আর ইহাদের 

মধ্যে সম্বন্ধই বা কি? আধরন্বামী ধারণা ও ধ্যানের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন। “আগ্রক্প- 

বিশেষে সামান্তশ্চিত্তস্থিরীকরণং ধারণা, অবয়ববিশেষ ভাবনয়! তদ্দাঢাং ধ্যানম্।» আশ্রয় 

বিশেষে সীমান্যরূপে যে চিত্তের স্থিরীকরণ অর্থাত ফে বিষয়ে আলোচন| করিব সেই 

বিষয়টির আগাগোড়া প্রথমে মোটামুটি জানিয়া লইয়া তাহা মনে রাখার নাম ধারণা; 
তাহার পর দেই সমগ্র বিষয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ বা অংশ গভীররূপে জানিবার জন্য 

চিত্তের যে একাগ্রতা সাধন, তাহার নাম ধ্যান। যখন ধ্যান করিতে হইবে, তখন একটি 
বিশিষ্ট অঙ্গে একাগ্র হইয়া মনোনিবেশ করিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে েন সমগ্র 
বিষয়ের যে সামান্য উপলব্ধি ব! ধারণা, তাহা মন হইতে চলিয়া না যায়। যাহা ধারণার 

বিষয়, তাহ! ভুলিয়া গিয়া যদি ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে ধ্যানের ফল হইবে না। 
ধারণা ও ধ্যান সম্বন্ধীয় এই যে উপদেশ, ইহা সকল বিষয়েই প্রয়োগ করিতে হইবে। 

নতুব। জগতে মানব কোন বিষয়েই যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। আর যথার্থ 

জ্জন লাভ করিতে না পারিলে, জীবন যে একেবারেই নিম্ষল, তাহা বলাই বাহুল্য। 

শ্রীমন্তাগবতের আলোচনা সম্বন্ধেও এই কথাগুলি প্রুযোজ্য। এ্রমন্তাগবতের কোন একটি 
উপাখ্যান পাঠ হইতেছে-যেমন অজামিলের উপাধ্যান পাঠ হইতেছে। এই উপাখ্যান 

বথার্থরূপে বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম সমগ্র শ্রীমন্তাগবত কি, এবং তাহাতে কি কি বিষয়" 
বণিত হইয়াছে, তাহ! জানিতে হইবে । শ্রীমন্তাগবতে সর্গবিসর্গাদি যে দশটি বিষয়ের 

আলোচন। করা হইয়াছে, প্রথমে তাহাই জানিতে হইবে। তাহার পর, এই দশটি বিষয়ের 
মধ্যে অজামিলের উপাখ্য।ন কোন্ বিষয়ের অন্তভূক্তি অর্থাৎ ইহা ন্থান' নহে, ইহা “পোষণ 
এই তত্বটুকু জানিতে হইবে । 'পোষণ' কি তাহা বুৰিয়া, তাহার পর যদি অগামিলের 
উপাখ্যান আলোচন! কর! যায়, তাহ! হইলে এই উপাখ্যানের প্রকৃত মনন কি, তাহা হদয়ঙ্গম 
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হইবে। প্রীমন্তাগবত একখানি গল্পের পুস্তক নহে, কতকগুলি পৃথক পৃথক উপাখ্যান 
একজ্র করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই, এই কথ: সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে । একজন 

মানুষের ঘদি নাসিকাটি আম।য় বুঝিতে হয়, তাঁহ। হইলে শরীর হইতে নাকটি কাটিয়া পৃথক্ 
করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, প্রকৃত আলোচনা হইবে না; সমগ্র শরীরটি দেখিয়া, 

সেই শরীরের অন্যাগ্য অঙ্গের সহিত মিলাইয়া, সমগ্র শরীরের সহিত ও অন্যান্য তের 

সহিত নাসিকার যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ আশ্রয় করিয়া আমাকে আলোচনা করিতে হইবে, 

নতুবা আমি এই নাগিকাটিকে বুঝিতে পারিৰ না। শ্রীমন্তাগবত, শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, 
একথা প্রথমেই কখিত হইয়াছে। দ্বাদশ স্বন্ধে এই গ্রন্থ বিভক্ত, এক এক ক্বন্ধ তাহার এক 

এক অঙ্গ, সুতরাং এক একটি উপাখান বা এক একটি বিষয়ের আলোচনা, এক একটি 
উপাঙ্গ। সমগ্র“ক সাধারণভাবে না জানিলে, কোন বিশেষ অংশ উত্তমরূপে বুঝিতে 

পারা যায় না। ভ্ীঘন্ভাগপন্তের আলোচনায় সর্ননত্রই এই পদ্ধতি অবলন্বিত হওয় 

আবশ্ক। | 
রস্শাস্ত্রে স্থয়ীভাব, সঞ্চারী ও ব্যভিচারী, এই সমুদয় কথার প্রয়োগ আছে। 

ব্রজ্গোগীগণের কোন একটি লীলার আলোচনা হইতেছে। তাহাতে গোপীগণের হিংসা, 

বা মান, অভিমান প্রভৃতির কথা রহিয়াছে, সাধারণ লোকে এই কথা শুনিলে মনে করিবে, 

প্রাকৃত-জগতে অর্থাৎ আমদের সংসারে সাধারণ নায়ক নায়িকার যেমন ব্যাপার হয়, ইহাও 

তে! দেখিতেছি সেই প্রকারের ব্যাপার । কোন কোন লোক যদি এইরূপ মনে করে, 
তাহ! হইলে যে বড়ই বিড়ম্বনার কথ! হইবে। তাহ! হইলে উপায় কি? স্থায়ীভাবটি 

প্রথমে সাধারণভাবে বুঝাঁইতে হইবে । অর্থাৎ প্রথমে বুঝাইতে হইবে, গোপী কি, কৃষ্ণ কি, 

গোগীপ্রেম কি? সাধারণভাবে এই কথাগুলি যাহারা শুনিবেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে মনে 

রাখিবেন, তাহারাই সঞ্চারী ও বাভিচারী শুনিলে ভূল বুঝিবেন না, বরং তাহাদের রসাম্বাদন 

হইবে ও তাহারা ধন্য হইবেন। 

সর্বত্রই এই নিয়ম । সাহিত্যালোচনায় কি? একজন কনির সত্বন্ধে আপনি 

আলোচন! করিতে চাছেন, কি প্রকারে আলোচনা করিবেন ? মনে করুন, কবি বাঙ্গালী । 
আপনাকে প্রথমতঃ জানিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে--কবিতা কি? তাহার পর, 
বাঙ্গল। কবিতার মোটামুটি ইতিহাস আপনাকে জানিতে 'হইবে। সাধারণভাবে এই 
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ইতিহাস যিনি জানেন, কোনও একজন বিশেষ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করা, তাহার 

পক্ষেই সম্তভব। নতুবা এ আলোচনা নিক্ষল ও হাশ্াস্পদ। 

রাজনীতি-সম্বন্ধে আঙ্গকাল অনেকেই, যেখানে সেখানে বাজে কথ! বলিতে আরম্ত 

করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অর্থযুক্ত কথ! ঝলিবার অধিকারী কে? রাজনীতি ও ভারতীয় 
রাজনীতি সম্বন্ধে ধীরভাবে মোটামুটি কথা, এতিহাপিক ক্রনবিকাশধারার মধ্য দিয়া যাহারা 

বুঝিয়াছেন, তাহারাই আলোচনা করিবার ও মতামত প্রকাঁশ করিবার অধিকারী । এ 

বিষয়ে যাহাদের ধারণ! নাই, তাহারা দেবযোগে ঢু" একটা ভাল কথা ঝলিতে পারে, কিন্তু 

তাহাদের কথার কোনই মূল্য নাই, তাহাদের কথ। যদি অবাধে প্রচািত হয়, তাহা হইলে 

ইষ্ট না হইয়। অনিষ্ট হইবে ৷ ধারণ! ও ধ্যানের তত্ব সকল বিষয়েই 'ই প্রকারে বুঝিতে 

হইবে। " 
মানসিক শক্তি যাহাদের কম, যাহাদের তেমন স্মরণশক্তি নই, বা যাহারা সায়বিক 

দুর্ববলতা-রোগে পীড়িত, তাহারা একটা বড় বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে না বা 

মনে রাখিতে পারে না। হাহারা এই প্রীকারের ধারণা-শক্তি-হীন, তাহার! সাধুন করুক, 
চেষ্টা করুক । যাহাতে ধারণ!-শক্তি বুদ্ধি হয়, সেজন্য ব্তমান জন্মে তাহারা চেষ্টা করুক, 

নিরাশ হইবার কারণ নাই, পর জন্মে তাহার উতকুন্ট ধারণাশক্তি হইবে । যদি বলেন 

আমাদের অনেক ধর্দোপদেষ্টা রহিয়াছেন ভাহারা একথা বলেন না, এবং তাহাদেরও 

ধারণাশক্তি নাই। একপ বদি হয়, তাহ হইলে আপনাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, 

আপনারা ধন্ম বলিয়া যাহ! গ্রহণ করিতেছেন, হাহা ধশ্ম নহে, তাহা ছলধশ্ম বা ধন্মাভাস, 

_ আপনারা পশুত্বের মধ্যে অধপাতিত হইচেছেন। যদি নিজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল 

চাহেন, তাহা হইলে এই সমুদয় বঞ্চক, যাহাতে কার্ধ্যান্তরে চলিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা 

করুন । ধন্মসাধন| ন1 অধ্যাত্ব-জীবন লাভ, এত স্থলত ব্যপার নহে। সর্ব প্রথমে ধারণ! 

চাই, ধারণার পর ধ্যান। ধারণা-শক্তিহীন ব্যক্তির অশ্রপাত হয়, কম্প হয়, পুলকও হয়। 

যদি তাহা হয়, তাহ! হইলে শ্রীরপগোসম্বামীর ভাষায় ইহা_রত্যাভাস বা ছায়া রতি। ইহ! 

লোক ঠকাইবার ছলাঁও হইতে পারে, আর নায়বিক দুর্বলতা নিবন্ধনও ইহা হইতে পারে । 

যাহা হউক, যাহারা অন্তর্জগতের তত্ব সামান্মাত্রও অবগত আছেন, তাহাদিগকে আর অধিক 
বলিতে হইবে না, তাহারা সহজেই ইহ! বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমন্তাগবতের প্রথম উপদেশ--- 
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গ্রথমে ধারণা, তাহার পর ধ্যান। ধারণাহীন ধ্যান কিছুই নহে। সকল বিষয়েই যাহাতে 

আমাদের এই ধারণাশক্তির অনুশীলন হয়, আনুন, আমরা সকলে মিলিয়! তাহাই করি। 

তাহ! হইলেই দেশে ভাগবত-ধন্ম্ন প্রচারিত ছইবে। নতুবা পাথরের উপর বীজ ছড়াইলে, 

তাহা যেমন একেবারেই নিক্ষল, আমাদের যাবতীয় চে সেইবূপ নিক্ষল হইবে। 

প্রথমেই দেশব্যাপী এই ন্লায়বিক দুর্বলতার চিকিগুস! করা হউক, তাহার পর মানুষ 

যাহাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট ছোট বিষয়ের আলোচনায় সঙ্গীর্ণচিত্ত ন! হইয়া, সমগ্র 

বিষয় আছুপুধিবক উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক শ্রীমন্তাগবত 
বলিয়াছেন “উদ্ারধী” হইতে হইবে-_ধারণ/ঃশক্তির সাম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত মানুষ 

“উনরধী হইতে পারে না, আর শ্রীমস্ত/গবত বলিয়াছেন, 'উদারধী” না হইলে মানুষ তীব্র 

ভক্তিযোগের দ্বারা কখনও পরমপুরুষের আরাধনা করিতে পারে না । অতএব এই ধারণ! 
ও ধ্যানের তত্ব সর্বধন্র প্রচারিত হউক, ভগবান্ আমাদিগাক ছলধর্ম্ম ও ধর্্দাভাস হইতে 
রক্ষা! করিয়া, সত্যধন্মের দ্বারা সঞ্জীবিত করুন । 

১ ক 
নি স্ব 

& 

৫1| বোপদেবের হুরিলীল।'_ বেদ, পুরাণ ও কাব্য 
ঃ 

সমগ্র শ্রীমন্ত/গবত-গ্রন্থখানি যাহাতে লোকে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা 
করিবার জঙ্য পুর্বকালে শ্রীবোপদেব, “হরিলীলা” নামক এক ক্ষুত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছিলেন । শ্রীমন্তাগবত যেমন দ্বাদশ স্বক্ষে বিভক্ত, এই হরিলীলা গ্রন্থখানিও সেইরূপ 

দ্বাদশ অধ্যায়ে সুরাকারে রচিত । এই গ্রন্থখানির এক এক অধ্যায় শ্রীমস্ঠাগবতের এক এক 

স্বদ্ধের সুচীপত্র-স্বরূপ | স্যাহাতে শিক্ষা ঘাঁর! সমগ্র ভাগবতখানি স্মরণ রাখিতে পারেন, 

তজ্জন্যাই এই গ্রস্থখানি লিখিত। প্রীল মধুসূদন সরস্বতী এই গ্রস্থের টীকা রচন! করিয়াছেন । 
“হুরিলীল1” নামক এই গ্রন্থখানি শ্রীমন্তাগবতের অন্ুক্রমণী । শ্রীমস্ত।গবতের প্রথম ক্কন্ধে 
শ্রোতা ও বক্তার লক্ষণ, আর দ্বিতীয় স্কন্ধে ভাগবত-আ্ববণের বিধি । পরবস্তী দশ স্কন্ধে 

পর পর সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্থন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্ত ও আশ্রয় 

বনি টুইয়াছে । অতঞাব এ দশটি বিষয়ের অর্থ জানিয়া শ্রীমন্তাগবতের আলোচনা 
জবশ্বক। ূ 

জীমস্তাগবতের প্রথম স্কন্ধে আমরা তিন জন শ্রে।তা ও তিন জন বক্তার সাক্ষাৎ 
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পাই। প্রথম শ্রোত। শৌনক, বক্তা সৃত; দ্বিতীয় শ্রোতা ব্যাস; বক্ত! নারদ; আর তৃতীয় 
শ্রোতা মহারাজ! পরীক্ষিত, অর বক্তা শ্রীশুকদেব। বোপদেব বলেন-- ইহাদের মধ্যে প্রথম 

: শ্রোতা ও বক্তা হীন, মধ্যম শ্রোতা ও বক্তা মধ্যম, আর তৃতীয় শ্রোতা ও বক্ত1 উত্তম। 

বৈরাগ্যের উতকর্ষ ও অপকর্ষ নিবন্ধন, বক্তা ও শ্রোতার এই শ্রেণী বিভাগ নির্ধারিত 
হইয়াছে । *এই শ্রীমন্তাগবত একাধারে বেদ, পুরাণ ও কাব্য*। মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়, 

বোপদেবের এই কথার বিস্তৃত ব্যাখ্য। করিয়াছেন । ' বেদে শঞ্চের প্রাধান্য, পুরাণে অর্থের 
প্রধানত, আর কাব্যে রসের প্রাধান্য । বেদ প্রভুর ন্যায়, মানৰবকে আদেশ করেন। প্রভুর 

বাক্য অবনতমন্তকে মানিয়া লইতে হইবে, তাহাতে ইস্ট হইবে কি না, ইহা আর 

আলোচনা করার অবদব নাই। পুরাণ মিত্রের ম্যায়, মিত্র প্রভূর মত আগে! রিয়া 

কোন কার্ধ্য নিযুক্ত করেন না, তিনি যুক্তির দ্বারা কা্য-বিশেষের আবশ্যকতা বুঝাই 

দিয়া, সেই কার্যে নিযুক্ত করেন। কাব্য প্রেয়সীর ন্যায়। প্রেয়সা যেমন মনোহারী 
কাধ্যসমূহের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুরুষকে কাম্যবিশেষে নিযুক্ত করেন, এবং পুরুষও 

প্রেয়সীর আকর্ষণে তাহা আনন্দের সহিত করিয়া থাকেন, কাবাও সেইরূপ, ঘিভাঁৰ, 

অন্ুভাব, সঞ্চারী প্রভৃতির দ্বারা মানুষের হৃদয়ে রসের উদ্বোধন করেন, মারমুষের হৃদয় 

আনন্দে সরস হইয়া উঠে, তখন মানুষ আপনা হইতেই বুঝিতে পারেন, রামচন্দ্র প্রভৃতির 
ন্যায় জীবন গঠন করা আবশ্যক- রাবণ গভূতির ন্যায় করা'উচিত নহে । বোপদেব বঙ্গে 

_তত্রিবৃদ্তগবতং পুনঃ”-_অর্থাৎ শীমন্থ।গবতের এই তিনের ধর্ম, অর্থাত বেদ, পুরাণ ও 

কানোর ধন্ম পরিদূন্ট হইবে। ইনি একাধারে প্রভু, মিত্র ও প্রেয়সা। 

প্র/চীন টীকাকার বোপদেব গোস্বামীর এই উক্তি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। 
মানুষ ম[ত্রেরই নিজের একটা গৌরব ও মহত্ব আছে, মানুষ মাত্রেই স্বাধীনভাবে সত্যা- 

লোচনা করিবার ও নিজের কর্ভব্যাকর্তব্য নিদ্ধীরণ করিবার অধিকারী, নান! কারণে মানুষ 

অজ্ঞানাঙ্গকারে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এ প্রকারে পড়িয়া থাকিলে হইবে 
না। এই কথ ধিনি স্বীকার না করেন, তিনি প্রাচীন ভাগবত-ধন্্ম বা শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু 
কর্তৃক প্রবর্তিত প্রেমধর্্দও স্বীকার করেন না। কারণ শ্রীমস্ত/গবজ্ধ বেদের সার । রেদের 
মহ ও পবিত্রতা ইহাতে আছে । কিন্ত বেদ যেমন প্রভুর হ্যায় দণ্ড হুন্ডে মানুষকে বলেন-_ 

“তুমি এই কার্য কর, তুমি এই কার্য করিও না”-__সেখানে মানুষের জিজ্ঞাসা করিবার 
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অধিকার নাই, “ঠাঁকুর একাধ্য কেন করিব, আর একার্ধ্য কেনই ব1 করিব না”--সেখানে 
মানুষের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই, বেদের বিধিনিষেধ মানুঘকে অবনত 
মন্তকে মানিয়া চলিতে হুইবে। অবশ্য ধর্ম এই প্রকারের প্রভূ হইলে, সমাজেও তাহার 

সেইরূপ প্রতিনিধি থাক! আবশ্যক ; অর্থাৎ যদি কেহ আদেশ ন! মানে, তাহা হইলে তাহাকে 
শাসন করিয়া বা লোভ দেখাইয়া তাহ! মানাইতে হইবে । কিন্তু মানুষ চিরকাল এপ্রকারে 

'অন্ধভাবে অর্থাৎ হেতু না বুঝিয়া কোন কথ৷ মানিয়া চলিতে পারে না। কাজেই বিস্রোহ 

আঁদিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে পুরাণের ধর্ম সমাজে প্রচারিত হইলেন। পুরাণ যে 

বেদ হইতে বিভিন্ন তাহা নহে, পুরাণের ধর্ম বাহার! গ্রহণ করিবেন, তাহার! যে বেদ ভুলিয়! 

যাই ঞ্চাহা নহে) ধণ্ম সনাতন__বেদই পুরাগরূপে জগতে আঁসিলেন। পুরাণ মানুষকে 

বুধ্ধাইতে আরম্ভ করিলেন । মানুষ জিজ্ঞাসা করে, কেন এ কাধ্য করিব, আর কেনই বা 
এ কাধ্য করিব না। পুরাণ |জজ্ঞান্্রকে তিরস্কার করিলেন না, শাসন করিলেন না, দণ্ডও 

দেখাইলেন না । তিনি নানারূপ যুক্তি ঘারা মানবকে বুঝাইলেন ষে এই উপদেশ যথারীতি 

পালন 'কয়িলে মানুষের প্রকৃত মঙ্গল হইবে । মানব বনের পশু নহে; যুক্তির দ্বার! 

তাহাকে ক্রমে ক্রমে বুঝাইলেন-_সে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, পৌরাণিক এই বিশ্বাস লইয়া 

মানবকে বুধাইতে লাগিলেন। ইহাই দ্বিতীয় যুগ। এখন বৈদিক ধর্ম যুক্তির উপর 

প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মাঁনবমাত্রেই অর্থাৎ স্ট্রীলোক এবং শুদ্রও নিজে চিন্তা করিয়। ধর্মাধন্ম 

বুঝিতে লাগিল এবং সকল্প বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । তাহার পর তৃতীয় যুগ। এযুগে 

অবশ্য আদেশবাণীও থাকিল, যুক্তির দ্বার! আদেশবাণী বুনিয়া লইবার অধিকারও থাকিল, 

কিন্তু কেবল যুক্তির দ্বারা কোন কিছু কিছু বুঝিলেও তাহ।তে অনুরাগ হয় না। হৃদয় যদ 

না জাগে, তাহা হইলে কেবল যুন্তির দ্বারা মানুষ জীবনের পথে চলিত পারে না। 

সকলেই যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারে, যে মানুষ মাত্রেরই তাগশাল ও পরার্থপর হওয়া 

আবশ্যক, কিন্ত যুক্তির দ্বারা বুঝিয়া কয়জন সত্য সত্যই পরার্থপরতঠা ও ত্য।গশীলতার পথে 

চলিতেছে? কেন চলিতেছে না? কারণ আনন্দ পায় না। মানুষ যে কাধ্যে আনন্দ 

পায় না, সে কাধ্য সে'সত্য করিয়া, প্রাণ ভরিয়া করিতে পারে না। ন্ুতরাং মানবের 

হৃদয়ের জাগরণ আবশ্টুক ৷ হৃদয়বৃত্তির যাহাতে অনুশীলন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে 

হইবে, এই কার্ধ্য করিবার জন্য কাব্যের আঁবর্ভীব। কাব্য আসিয়া মানুষকে প্রভুর মত 
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দণ্ড হস্তে শীসন করিলেন না, পুরাণের মত কেবলমাত্র কতকগুলি শুদ্ষ যুক্তি-বিগ্যাস : 
করিয়া মানুষকে তাহার কর্তবাকর্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ন1--কাব্য প্রেয়সীর মত 

আসিলেন। তিনি দেখিতে সুন্দর, কথা তাহার মধুর-__ঠাহার ব্যবহার মানুষের মন মুগ্ধ 

করে। কাব্য এই প্রকারে আসিয়া মানুষের হৃদয় হরণ করিলেন, মানুষ তাহার কথা 

আনন্দসহকারে শুনিতে লাগিল। কোন তিরস্কার নাই, কোনরূপ ভয় প্রদর্শন নাই,, 

মানুষ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া কাব্যের অনুশীলন করিতে লাগিল, তাহার ফলে মানুষের, হায় 
মার্জিত ও সরস হইল, যুক্তি তখন আপনা হইতেই অতিশয় সহজ হইয়া উঠিল এবং ধর্্মা- 
ধর্ম নির্ণয় করিয়া মানুষ সানন্দচিত্তে ও স্বাধীনভাবে জীবনের উন্নততর কর্তব্পালনের পথে 
ধাবিত হইল। ইহাই মানবাত্সার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পথ। মধুসূদন, করক্ষতী 
“হরিলীলা” গ্রন্থের টাকায় বলিতেছেন । “অধিকারিভদোত্ুপদেশস্ত্রিধ । আছো শঙ্ষন্য 
প্রাধান্যং দ্বিতারে ত্বর্ণস্থ, ভৃতীয়ে রসম্ত প্রাধান্থম্। এষু চ ক্রমাহূত্তমাদয়োইধিক্রিয়ন্তে |% 

অধিকারী ভেদে উপদেশ ত্রিবিধ। প্রথমে শব্দের, ছিতীয়ে অর্থের, আর তৃতীয়ে,রনের প্রাধান্য। 

ইহাদের মধ্যে শেষ অর্থাৎ রসের প্রাধান্যই উত্তম। এই কথাগুলি উত্তমরূপে খুঁবিতে 
হইবে । এই কথা ভ্রীমন্তাগবন্তের বাঁ ভাগবত-ধর্ম্মের বিশেষ কথ|। মানুষ হ্বাধীনভাবে 
তাহ।র হৃদয়ের আনন্দবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । প্রত্যেক মানবকে এই আত্মমিয়ন্ত্রণের 
অধিকার দানই যুগ ধণ্ন বাঁ ভাগনত-ধর্্মের প্রধান কথা । যাঞ্জক-তম্ত্ের বা মণ্ডলী বিশেষের 
পরাক্রমে বাধ্য ও অভিভূত হইয়া মানুষকে অন্ধভাবে চলিতে হইবে না। প্রত্যেক 

মানুষের ভিতরেই শ্রীভগবাঁন্ রঠিয়াছেন, তিনি জ্ঞানময় ও প্রেমময়, মানুষ নিজের ভিতরে 

প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে জানিবে। এ অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, 
মানবের কেহ যেন এ অধিকার হইতে বঞ্চিত না করে। ইহাই ভাগবত-ধণ্ম। আমরা পুর্বে 
যে ধারণার কথ! বলিয়াছি, ইহ! হইতে সে কথার মর্ম বেশ ভালক্ধূপে বুঝিতে পার! যাইবে । 

৬। বিধিম।্গ ও র।গমার্ 

আর একদিক হইতে আলোচনা করিলে পুর্ব্বের কথা আরও স্পষ্ট হইবে। 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ এই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার শেষ কথ! রাগমার্গ। এই 
রাগমার্গ বুঝিলে পর্বের কথ! আরও স্পন্ট হইবে । 
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: বর্তমান সুময়ে মানবজাতির উন্নততর চিন্তা যে ভূমিতে আরোহণ করিয়াছে, সেই 
ভূমিতে দীড়াইয়, প্রীচৈতগ্ মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত প্রেমধর্শর মর্ম বুঝিতে হুইলে, 
রাগমার্গ বা পুষগ্টিমার্গের কথা বিশেষভাবে আলোচনা! করা! আবশ্যক । শ্রীচৈতন্য মহা- 
প্রভুর নামে এবং তীহাকে কেন্দ্র করিয়া গত চারিশত বতসরে আমাদের দেশে যে ধর্ম 
মণ্ডলী গাড়িয়। উঠিয়াছে, সেই মণ্ডলীর অষ্তভূক্তি অনেক সরল হৃদয় পণ্ডিত ব্যক্তি, যাহার! 
বস £ই মনে করেন যে তাহারাই শচৈতন্য দেবের প্রকৃত ধর্মের অনুশীলন করিতেছেন, 
তাহারা মনে করেন যে রাগমার্গের আলোচনা করা অনাবশ্যক । . বর্তমান যুগের মানব 

নিতান্ত পতিত, তাহাদের জন্য বিধিমার্গ ই প্রয়োজন, রাগমার্গের কথ! শুনিতেও তাহাদের 

অধিকার স্কাই কিন্তু আর একদল সরল-হুদরয় এবং সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প পঞ্চিত 

লোক বিবেচনা করেন যে, রাগমার্গই প্ীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মের বিশেষত্ব এবং এইটিই 
বিশেষভাবের নূতন কথা, যাহার আভাস প্রাচীনতর শাস্ম সমুহে পরিদৃষ্ট হইলেও, সাধারণ 

মানুষ ভূলিয়। গিয়াছিল এবং শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু এই রাগমা্গের আদর্শ প্রচার করিতেই 
ভারতবর্ষে ব;বাঞগালাদেশে আসিয়াছিলেন। রাগমার্গের কথা ঝদ দিলে গ্রীচৈতন্য মহা- 

প্রভুর ধশ্মে এমন কিছু পাওয়। যাইবে না, যাহার জন্য তাহার আসার প্রয়োজন ছিল। 
রাগমার্গই-্রীচৈতন্য মহা প্রভুর ধর্থ্ের প্রাণ । ৃ 

রাগমার্গ আদর্শ আমাদিগকে এই র।গমার্গে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতে হইবে। 

বিধিমার্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।করিবেন। কিন্তু বিধিমার্গের অনুষ্ঠানের উপর জোর 
দেওয়া এবং স্ুমে ক্রমে এই বিধিমর্িকে একাপ্ত করিয়! তোলা, ধর্ম গুলীর নেতৃগণ কর্তৃক 

সাধিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ প্র/চীন ও বিরোধী সমাঞ্জের সহিত সন্থিম্থাপন করার জন্যই 

ইহ! ঘটিক্কাছে। সদ্ি-্থাপন যে সতকার্য। তাহাতে মন্দেহ নাই, কিন্তু সন্ধি-স্থাপনের জন্য 
আত্মঘাতী হওয়ারও বাবস্থা' কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না এবং দেখা যাইলেও একালের মানুষ 
যে তাহা স্বীকার করিবে, এরূপ মনে হয় না। 

কাজেই রাগমার্গ-স্বন্ধে একটু ভাল করিয়। আলোচন! কর! দরকার। কিন্তু এই 

রাগমার্গ সম্বন্ধে সকল কথা যে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহার ভরসা কম। শ্রীচৈতন্য 

মহাপ্রভু তীহার পরিকরগণ কর্তৃক যে সব কথা! ঘোষণা! করিয়া গিয়াছেন, আজই তাহা 
আমরা বুঝিয়া ফেলিব,£. এরূপ আশ! করিবেন না। ধীহারা সাধন-পথে চলিয়াছেন, 
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ষাহাদের কথা স্বতত্ত্র। কিন্তু জগতের মানুষ ধর্্মকথ! যে প্রণালীতে বুঝিতে চায়, সেই 

প্রণালী অবলম্বন করিয়া! এই সব কথ! বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে আম।দিগকে অনেক দিন 
অপেক্ষা করিতে হইবে । কতদিনে মানুষ তাহা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, জানি না; 
কিন্ত এটুকু ঠিক্ জানি, যেদিন মানুষ মাত্রেই এই কথা ষোল আনা বুঝিতে পারিবে, সেদিন 

আমদের জগত নৃতন জগণ্ড হইবে-_বৃন্দাবন হইবে। কেহ বলিবেন-_বুঝিতে পারিলে 

কি হইবে, আচরণ করিতে হইবে ত? কিন্ত্র সতা করিয়া বুঝিতে পারাই যে আচরণের 

শেষ কথা । পচ 

রাগমার্গ আদর্শ-_ন্ৃতরাং ইহ। বিধি মার্গকে বর্ভনও কয়ে ন| এবং উপেক্ষাও করে 
না। তবে বিধি যদি বলেন যে আমিই তোমার সর্ববন্দ, তাহ! হইলে প্রবুদ্ধ' মানব ভাহা 
স্বীকার করিবে না । বিধিমার্গ খুবই ভাল- কিন্তু এই পথে চলিতে চলিতে মানুষের একটা 
ব্পধি হইবার ভয় আছে--সেই ব্যাধির নাম অন্ধতাঁ। এই ব্যাধি আবার সংক্রামক--এই 

ব্যাধির আর একটা! খুব বড় রকমের দোষ, এই ব্যাধি যাহার বা যাহাদের হয়, তাহারা সর্বব- 

দাই মনে করে যে এই ব্যাধিই প্রকৃত স্থাস্থ্য-_-এই ব্যাধি যাহার হয় নাই, সেই ব্যাধিপ্রস্ত ! 

রাগমার্গ প্রবন্তিত করিয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মানবের এই ব্যাধি বিনাঁশ ৩ 
চাহিয়/ছিলেন-_বিধিমার্গ ধরংস করিতে নহে । 

শান্তর যে-ভক্তির প্রবর্তক অর্থ) শাস্্ের আদেশে বা উপর্ঠেশে মানুষ যে-তক্তির 
তানুশীলন করে, তাহার নাম বৈধী ভক্তি, আর লোভ বে ভক্তির প্রবর্তক, তাহার নাম 
রাগানুগ! ভক্তি । শান্্ বলিতেছেন_-ভগবানের ভজন! করিবে, যদি না কর পাপঃহইবে। 
শাস্ত্রের আদেশে, পাপের ভয়ে, একজন লোক ভগবানের ব শ্রীকৃষ্ণের ভজন] করিতেছেন, 
ইহার নাম বিধিমার্গের ত্বজন। ইহার আর একটি নাম মর্য্যাদা-মার্থ। আত্ম একজন 
শ্রীকৃষ্ণের লীলা শুনিতেছেন, শুনিতে শুনিতে অন্তরের ভিতর হইতে দৃঢ়রূপে বুঝিলেন 
-_ শ্রীকৃষ্ণ বড় মধুর । তখন সেই মাধুর্য তাহার লোভ জন্মিল। এই লোভের দ্বার! চালিত 
হইয়া তিনি শ্রীরুষ্ণতজনে প্রবৃত্ত হইলেন, এই যে ভজনা--ইহার নাম রাগমার্গের 
ভজনা। ইহার অপর নাম পুষ্টিমার্গ । 

লোভ যখন জাগিয়া উঠে, তখন আর শান্ধ বা যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। শান 
কি বলিতেছেন, ইহা! ভাবিবার তখন আর অবপর থাকে না, আমি যাহা করিতেছি তাহা 

৩ 
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যুক্তিযুক্ত কি না, ইহ! বিবেচনা করিবারও তখন সামর্থ থাকে না। যে বস্তুতে আমার 

লোভ জন্গিয়াচ্ছে, তাহা পাইবার আমার যোগ্যতা আছে কি না, এ প্রকারের ছিসাবও 
প্রকৃত লুৰ্ধ ব্যক্তি করিতে পারে না। 

প্রাচীন আচাধ্যগণ বলেন, এই লোভ ছুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়। থাকে । শ্রীভগ- 

বানের কৃপার বার! হয়, আর অনুরাগী ভক্তের কৃপার দ্বারা হয়। ভক্তের কৃপাঁবশতঃ যে 
লোভ জন্মায়, তাহা! আবার দ্বিবিধ__প্রাস্তন ও আধুনিক । অনেকের জীবনে দেখা যায় 
যে, জানের প্রথম হইতেই শ্রীকঞ্চ-ভজনে তাহার লোভ। এই প্রকারের লোকে 

প্রাস্তন লোভ বলে। ইহা পূর্ববর্তী কোনও জম্মে প্রাপ্ত ভক্তকৃপানিবন্ধন হইয়া 
থাকে। প্রাক্তন লোভ জশ্মিলে কেবলমাত্র তাহাঁরই উপর বিশ্বা করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে 

বলিয়া থক! সঙ্গত নহে। লোভের বিকাশ হওয়ার পর, কোনও অনুরাগী ভক্তের 
শরণ[|গত হওয়া আবশ্যক । যাহার জন্ম(বধি লোভ নাই, হঠাত ভাগ্যবশে কোন অনুরাগী 

ভক্তের শরণাগত হওয়ায় তাহার লোভ জন্মিল। এই লোভকে আধুনিক লোভ বলে। 

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা ভক্তের কৃপানিবন্ধন যে লোভ জন্মে, সেই লোততই 
রাগমার্গে প্রবৃপ্ডির একমাত্র কারণ । 

লোভ জন্মাইলেই যে কাজের শেষ হইল, তাহ! নহে.। লোভ জন্মাইলে পর, 

কেমন ক্ষরিয়া, সেই লেচ্ছিনীয় বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। সে সময়ে 

শাদ্দের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। কারণ শান্ীয় বিধি ও শান্ত্-প্রতিপাদিত 

যুক্তি ছাড়া অন্য উপায়ে, সেই লোভনীয় বস্তু পাইবার অন্য পথ নাই। স্থৃতরাং লোভের 
ফলে.রাগমার্গে প্রবৃত্তি জন্মাইবার পর, শাস্ত্রো্ত সাধন-ভক্তির প্রণালী অবলম্বন করার 

প্রয়োজন হয়। শান্ত্েক্ত সাধন-ভক্তি অবলম্বন করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্ত শুদ্ধ হয়, 

চিত্ত যে পরিমাণে শুদ্ধ হয়” লোভও সেই পরিমাণে বাড়িয়া! থাকে । 
একই ভগবান্, তিনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশ দান করেন। কিন্তু বাহিরে ভাল 

লোকের উপদেশ কেবলমাত্র শুনিলে কি হইবে? কাজেই সেই ভগবান্ই অন্তরে 
অন্তর্ধামিরূপে সৎ প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করেন। সব্প্রবৃত্তি-ছার! মানুষের বিষয়-বাসনা দূরীভূত 

হয়; ভিতর ও বাহিরের সামগ্জস্থা হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় ভগবানের রূপ প্রকাশিত 

ছুইয়! থাকে । সুতরাং ছুই প্রকারের উপায় আছে। কেহ গুরুর মুখ হইতে বা অনুরাগী 
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ভক্তের মুখ হইতে উপদেশের সাহায্যে এই লোভ পাইয়া থাকেন, আবার কাহারও 
বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান আপনা হইতেই স্ফ.রিত হইয়া লোভ জাগাইয়া দেন। লোভ 

জাগিলে সাধনা যে বেশ সহজ হইয়! পড়ে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে । সাধারণ 

বিষয়ী লোক যেমন বিষয়লোভে চালিত হইয়া আনন্দের সহিত পরিশ্রম করে এবং বিষয় 

চিন্তা করিতে করিতে একাগ্র ও তন্ময় হইয়া পড়ে, ভগবানে লোভ জন্মিলেও মানুষ সেই 
প্রকার ভগবানের জন্য আনন্দের সহিত ও স্বেচ্ছায় সর্বববিধ ক্লেশ স্থ করিতে পারে, 
সর্বববিধ পরিশ্রম করিতে পারে এবং ভগবানে একাগ্র ও তন্ময় হইয়৷ পড়ে। 

ধঙ্ম্-সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে, সকল সময়েই একটি কথা স্মরণ রাখিতে 

হইবে। শাস্ত্র প্রতিপাদিত আদিম আ।চার্ধ্য প্রবন্তিত শুদ্ধ ধন, সর্ববরই পরবস্তী মগুলী- 

কর্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবপ্তিত হইয়া ধাকে। এই পরিবর্তন হয়ত প্রথমাবস্থায় ধর্মের উপদেশ- 

সথূহকে সাধারণ মানবের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আবশ্যক হয়, কিন্তু পরবস্তাঁ 
সময়ে যে তাহা মণ্ডলীর বা সম্প্রদায় নিশেষের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কাজেই আমরা তন্তদৃষ্টির সাহায্যে এবং পৃথিবীর যাবতীয় সাধুমহাশয়গণের 

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাহাধো, শ্ীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবস্তিত প্রেমধর্ম্মের স্বরূপ 
নিদ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব । 

ধর্্মমণ্ডলীর ইতিহাসে দেখিবেন, দীক্ষাণ্ডরু, শিক্ষার লইয়া কত বাদা্বাদ ও 

বিরোধ চলিতেছে । দীক্ষাদানে ত্রাঙ্গণেতর জাতির অধিকার আছে কি না এষং অধিকার 
থাকিলে উন্নততর বর্ণকে নিন্গতর বর্ণের লোক দীক্ষা দিতে পারেন কি না, এই সব বিষয় 

লইয়া দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে লইয়। অনেক আ।চার্ধ্য সর্বদাই বাদানুবাঁদ ও 

বিতগ্ডা করিয়া থাকেন, কিন্তু পুর্বেবের অংশ আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে 

গুরুগ্রহণ সম্বন্ধে, বিশেষ একজন লোককে গুরুহ্বে বরণ করিব কি না, সে বিষয়ে 
মানুষের বিশেষ স্বাধানত। রহিয়াছে। স্থতর।ং এ বিষয়ে বাহার! বাদানুবাদ করেন, তাহারা 

শ্রীচৈতম্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবপ্তিত প্রেমধন্মের প্রথম কথাতেই যেন একটা খুব বড় 
রকমের গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন, বলিয়াই মনে হয়। 

রাগমার্গের ভক্তের অবলম্বনীয় শান্্র-সগ্থন্ধে প্রাচীন আচার্য্েরা উন 
গবতই তাহাদের প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সকল উপনিষদের সারভূত। এই গ্রস্থে ভগবানের 
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সহিত মানবের বা ভক্তের যে সন্থন্ধ ঘোবিত:বা প্রদশিত হইয়াছে, তাহ! মধুর ও সুন্দর । 
ভগবান্ আমাদের ভয় দেখান না, কেবল কর্মফল দান করেন না, তিনি কেবল একটি 
তত্ব বা সিদ্ধান্ত নহেন, তিনি আমাদের প্রিয় আত্মা পুত্র, সখা, গুরু, সুহৃদ, দেবতা ও ইষ্ট । 

কথাগুলি অবশ্য বেদের, কিন্তু বেদান্তের বা! বৈদিক সারসিদ্ধান্তসমূহের অকৃত্রিম ভাব্যরূপে 
এই শ্রীমন্তাগনত গ্রন্থে, বেদের এই গুট কথা বিশদভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ম্ৃতরাং 

লোভ-সম্পন্ন রাগমার্গের পথিকের পক্ষে এই শাক্জই সর্বেবংত্তম। অন্য সম্প্রদায়ের ঝা 

অন্য দেশের অন্যান্ত শাস্্ের যে আলে।চন! করিব না, তাহ! নহে ; কিন্তু এই শ্রীমস্ভাগবতীয় 

সিদ্ধান্তের অনুকুল বা পৌষকরূপে অন্যান্য শাস্ত্রকে গ্রহণ করিলে আমরা লাঁভবান্ হইব। 
আবার এই শ্রীমস্তাগবত-প্রতিপাদিত শক্তি, শ্রীরূপগোস্ব।মী রচিত-ভক্তি-রসাম্ৃত সি্ধু- 

প্রভৃতি গ্রাস্থে সম্যকরূপে বিবৃত হইয়াছে--স্থতরাং এই সমুদয় গ্রস্থও অবলম্বনীয়। 

উক্তিরসামৃতসিদ্ব-গ্রন্থে তিনটি বাক্য, রাগমার্গের সর্বববিধ সাধকের জন্য কথিত 

হইয়াছে । সে তিনটি বাক্য এই-_ 
(ক) প্রিয়তম শ্রীকুষ্ণকে এবং সাধকের নিজের অভিলধিত শ্রীকৃষ্ণ-ভত্তকে 

শ্মরণ করিয়। এবং তাহাদদেরই কথায় রত হইয়া সর্বদা ব্রজে বাস করিবেন । 

শকৃষ্ণং স্মরণ জনথ্গাস্ত প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতস্। 

তত্তৎকথারতশ্চাসে। কুর্ধযাদাসং ব্রজে সদ] ॥ 

(খ) ধাহারা সেই ভাবে লুব্ধ হইয়াছেন, তীহারা ব্রজবাসিগণের অনুসরণে সাধকরূপে 

ও সিদ্ধরূপে সেবাঁপরায়ণ হইবেন | 
সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি। 

তস্তাবপ্লিপ্,না কার্ধ্যা ব্রজলোকান্থলারতঃ ॥ 

(গ) বিধিমার্গের ভজনায় শ্রুবণকীত্নাদি যে সমুদয় অঙ্গ কথিত হইয়াছে, মনীধি- 
গণ রাগমার্গের সাধনায় সেগুলিকেও অঙ্গ বলিয়া জানিবেন। 

শরবগণোতকীর্তনার্দীনি বৈধভুক্ত/াদিতাঁনি তু। 
যান্ঙ্গানি চ তান্ধন্র বিজ্দেয়ানি মনীধিন্িঃ ॥ 

গ্ররপ গোস্বামী এই তিনটি বক্য সর্বনবিধ রাগানুগ সাধকের পক্ষেই উপদেশ করিয়াছেন । 

রাগানুগ সাধন-সম্বন্ধে বর্তমান গাবন্ধে আমাদিগের আর কিছুই বলিবার নাই। 
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আমাদের বক্তব্য এই যে, মানবাত্মার আধ্যাত্মিক স্বাধীনত! লাভের চেষ্টা যদি 'না থাকে; 

তাহা হইলে সর্বববিধ ধর্দ্দ সাধনা নিতান্তই বিড়ম্বনা। রাগমার্গ মানুষকে এই স্বাধীনতা 

লাভের আদর্শ দিয়াছেন। ইহা! যাবতীয় ধর্মমসাঁধনার চিরন্তন আদর্শ--বেদাস্ত এই আদর্শের 

উপর প্রতিঠিত। শ্রীমন্ভাগবত যখন বেদীন্তের ভাম্য, তখন তিনি এই চিরস্তন আদর্শের 

অন্যথ| করিতে পারেন না । এই মুল কথাটি ভুলিয়া গেলে, আমরা পথ ভ্রষ্ট হইব; 

এই জন্যই আমর! এই কথাটি সকল সময়ে সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি 

ধারণা কি, আমরা তাহা বলিয়াছি, ধারণা সাধনের জন্থা কি প্রয়োজন সে কথাও 

বল! হইয়াছে, রাগমার্গ-সাধন যে চরমকথা, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই--এই . রাগমার্গ 

সাধনে শ্রবণাঙ্গ-সাধন বা শ্রীমন্তাগবত শ্রবণ যে প্রধান ও প্রথম অঙ্গ, তাহাও দেখা গেল। 

এই শ্্রীমন্তাগবত কি, তাহা বল! হইয়াছে এবং কি প্রকারে শ্রবণ করিলে প্রকৃত শ্রবণ 

হইত্বে তাহাও আলোচন! করা হইয়াছে । এই সমুদয় কথা একত্র করিয়া চিন্তা করিলে 

বুঝিতে পারা যাইবে--প্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলির জীবকে বা আমাদিগকে যে ভাগবড়ধর্ 

দিয়া গেলেন, সেই ভাগবতধশ্ম কি? 

৭! স্বাধীনতার অর্থ 

রাগমার্গের কথায় আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে একটি বিশেষ আশঙ্কার উদয় 

হইবে। আশঙ্কা যদি সত্যেপেত না হয়, তাহা হইলে তীহাদের আশঙ্ক। থাকাই, প্রয়োজন। 

হারা নিজেদের কোনরূপ সামাজিক স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য সত্যের প্রসার বৃদ্ধির বিরোধী 

বা শাস্ের প্রকৃত মন্ম জনসাধারণের মধো প্রচারিত হওয়ার বিরোধী, বা মানবকে তাহার 

ন্যয়তঃ প্রাপা অধিকার হইতে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার প্রয়াসী, তাহাদের সহিত কোনরূপ 

আলোচনা করাঅনাবশ্যক,কারণ তাহারা স্বভাবের গতির দ্বারাই ক্রমশঃ পরাজিত ও বিফল- 

মনোরথ হইবেন। কিন্তু সত্যান্বেধী ও সত্যপ্রিয় অনেক ব্যক্তিও রাগমার্গের কথায় 

একটি আপত্তি উত্থাপন করেন, ভীহাদ্দের সেই আপত্তি একটু আলোচনা করিয়া দেখিবার 

বিষয়। ভীহার! বলেন-_পৃথিবীতে.অধিকাংশ মানব কাম, রাগ প্রভৃতি দোষের বারা মলিন 

অবস্থায় রহিয়াছে-_ইহার! উচ্চ.জ্খলভাবে ঝগ্েচ্ছাচারের পথে ঘাইরার জদ্যা লর্বদাই 

চেষিত, তাহাদিগকে রাগমার্গের কথ! বলিলে, তাহার আর কোনরূপ নিয়মের শাসন 



২২ . বীরতূমি 

মানিবেন নাঁ, তাহা হইলে তাহাদের ইষ্ট ন| হইয়া প্রভৃত অনি্টই ' হইবে এবং .আঁমাদের 
বামাজিক জীবনও নষ্ট হইয়া ঘাইবে। 

'্বাধীনতা' এই কথাটি গশুদিলেও অনেকে এরূপ তয় পাইয়া থাকেন, কিন্তু 

'স্বাধীনতা'__-উচ্চ্খলত] নহে, যথেচ্ছাচারও নহে। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে-_্বাধীনতা 
“অনধীনতা' নহে । 'স্ব'-এর অধীনতার নাম স্বাধীনতা । অতএব সর্ববপ্রথমে শ্ৰ'কে 

জানিতে হইরে। “ন্ব'-কে জানিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে, যদ্দিও কোন 

মানুষ হঠা একদিনে 'বা এক জীবনে এই “স্ব কে জানিয়! ফেলিবে না। কিন্তু এই 

'স্বকে জানিবার এবং “ম্ব-কে অনুবর্তন করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এই 

ধিকার হইতে ফেহ অপর কাহাকেও বঞ্চিত করিবে না, এমন কি বঞ্চিত করিবার 

কল্পনাও করিবে না। আমি যেমুন আমার “স্ব-এর অনুবর্তন করিতে চাই, এবং এই 

জগ্গুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই “স্ব'-কে জানিতে চাই, আপনিও সেইরূপ এই 'স্বগকে 

অনুবর্তন করিতে ও জানিতে চাহেন। এই বুজনের বহুমুখী চেষ্টা, ইহার মধ্যে বিরোধ 

যাহাতে ন৷ হয়, তাহারই জন্য বিধি । সুতরাং বিধি কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতার খর্ববতা- 

সাধক বা! সঙ্কোচক নহে, পরন্ত প্রসারক ও রক্ষক । ইহাই বিধির উদ্দেশ্য। বর্তমান 

সময়ে যাহারা সামাজিক বিধান-সমুহ সম্বন্ধে আলোচন| করেন, তাহারা এই তন্ব জানেন। 

জ্ীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আধ্যাত্মিক সাধন-রাজ্যে বিধিমার্গ ও রাগমার্গ সম্বন্ধে যাহা 
বলিয়াছেন.তাহ।ও ঠিক এই কথা। 

“রাগবত্মুচন্দ্রিকা”-গ্রন্থে কথিত হইয়াছে-_বস্তৃতস্ত লোভ প্রবস্তি্ং বিধিমার্গেণ 

পেবনমেব রাগম।র্গ উচ্যতে বিধি প্রবন্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি-_-অর্থাৎ 

লোত প্রবন্তিত বিধিমার্গের দ্বারা সেবনই রাগমার্গ, আর বিধি প্রবন্তিত বিধিমার্গ দ্বারা 

সেবনই বিধিমার্গ। অবিধিপুর্ববক সেবন করিলে তাহা হইতে কল্যাণ না হইয়া, অকল্যাণ 

হুইগ্পা থাকে । 

তাহ! হইলে সিদ্ধান্ত হইল এই । মানুষকে কোন অবস্থায় একেবারে অবিশ্বাস 

হরিবেন মা। জীবনের যাহ! সর্বেবাত্তম লক্ষ্য, অথবা চরম ও পরম প্রাপ্তব্য বস্ত্র, নিজের 

জন্ততৃ্টির সাহায্যে ভাহ! বুবিধার অধিকারু ও সামর্য প্রত্যেক মানবের আছে। মানুষ 
কেবল যে পরের কথায় তাহা বুঝিতে পারে তাহা নহে, তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া 



শ্রীমন্তাগবতের ধারণা ও ধ্যান রর হও রং 

হদয়ের দারা ততপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে। যাহাতে প্রাত্যেক মানুষের,--স্্রীলোকের . 
ও পুরুষের,-_এই প্রকারের অবস্থা হয়, সেজন্য চৈষট| করিতে হইবে। এই ক্ষারণে, 
রাগমার্গের প্রথম অঙ্গ--শ্রাবরণ। প্রতোক মানুষ সৎশান্্র উত্তমরূপে প্রতিনিয়ত জ্রাবণ 

করুক। শ্রবণ করিতে করিতে তাহার মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্বি উর্তমরূপে মাজ্জিত ও 

অনুশীলিত হইবে । কেবল শব্দ নহে, শব্দ, তত্ব ও রস এই তিনই দিতে হুইবে। এই 

প্রকারে প্রত্যেক মানবের নিজের ইটের পরিচয় হইবে, তখন 'সে আপন! হইতেই ইট. 

লাভের জন্য ব্যাকুল হুইবে। এই ব্যাকুলতা জন্মিলে মাঁনর যে উচ্ছ্খল হুইবে বা 
যথেচ্ছাচারী হইবে, তাহা! নহে; সে বিধি বুষিবে এবং আনন্দের সহিত বিধির, অনুবর্তন 
করিবে। মানবমাত্রেরই এই অধিকার আছে-_এই অধিকার স্বীকার করিয়। চলিলেই, 
ভাগবতধর্ম্মের বা প্রেমধন্মের প্রকৃত অনুশীলন হইবে. 

" মানব-প্রকৃতি তমোগুণে আচ্ছন্ন, সে জড়-্বভাব, অলস, স্বাবলম্বনহীন, নিজের 

মঙ্গলামঙ্গল কিছুই জানে না, বোঝে নণ। এবং বুঝিবার কোন উপায়ও পা্জ না। এই 
প্রকারের মানুষকে বেদ “পশু” বলিয়াছেন। “স পশুরেব দেবানাম্--বেদ বলেন সে 

দেবগণের পশু ; আমর! বুঝি সুবিধাভোগী ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই নিজ নিজ স্থানে 

দেবতাতুল্য । এই দেবতাধবস্মী মানবগণ, ই তমোগুণাচ্ছন্ন মানব-সন্তানকে পশুর মত 
নিজেদের স্বার্থ ও স্ৃবিধাসাধনে নিয়োজিত করিতেছে । তমোগুণের পর রাজোগ্রণ, এই 

রাজোগুণের দ্বারা মানবের চিন্ত যখন আঙ্ষিপ্ত, সে তখনও নিজের ও বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। স্ৃতরাং মানবকে সর্বপ্রথম এই তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে পরিত্রাণ 
করিতে হইবে। তাহার পর এই সব্বগুণ। সত্তগুণ নিম্মল, মানুষ এই সন্থগুণের নির্মল অব- 
স্থায় আিলে, সে ধারণ! করিবার অধিকারী হুইবে, ধারণা করিতে করিতে তক্তিম্বরূপ যোগ 
ততক্ষণাত সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ সাধকের ইউ-গ্রীতি জন্মিবে। এই ইফ্টে শ্রীতিই সেই লোভ, 
যে লোভকে রাগমার্গের প্রাণ বলা হইয়াছে । এই বিষয়ে শ্রীম্াগবতের শ্লোক এই-.. 

যতঃ সন্ধার্সামানায়াং যৌগিণো ভি লক্ষণঃ। 

আশু সংপদ্ধতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥ 

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টাকায় বলিয়াছেন-+যচ্ছে। যস্যাং, ধারথায়াং রিয়দঁপায়া তং 
সুখাতাকং আশ্রয়ং বিষয়ং পশ্যতঃ.ততৈব শ্রীতির্ভবতি। 



২৪ বীরডূমি , 

: * ১ ধিনি আগ্রীয়, তিমি ুখায়ক, তাহাকে দেখিলেই হাতে প্রীতি 'জন্মে?* ধারণার 
সারা ধোস্গির বা লাধকের তক্তিম্রূপ যোগ আশু সিদ্ধ হয় অর্থাৎ এ বিষয়ে লীতি জন্মে। 

শ্রীমন্াগবত, বরন্মাগুরূপ বিরাট দেহ-সম্পন্ন ভগবানকে সর্বপ্রথম ধারণার বিষয় 

বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন । এই ধারণার দ্বারা মনের জয় হয়। তাহার পর অন্তর্ধামী- 
ধারণা। বিরাট্ ধারণার ছার 'মানব আদ্বাশক্তির ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লা করে, তখন 
অন্তর্যামী-ধারগ| তাহার পঞ্গে সম্ভবপর হয়। নিজের দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়রূপ অবকাশ 
আছে, এই অন্তর্ার্মি পুরুষ যেন তথায় বাঁদ করিতেছেন। তিনি-_ প্রাদেশমাত্র পরিমান্ধী 

তিনি চতুঁভূজ, ভূজচতুষটয়ে শখ, চক্র, গদা! ও পল্প বিরাজমান। াহার বদন অতিশয়: 
প্রসন্ন, নয়নঘয় নলিনতুল্য প্রফুল্ল, এবং আয়ত, বসন কদম্বফুলের কেশরের গ্যায় পীতবর্ণ 
এবং গ্খচিত ; তাহার স্বণময় অঙ্গদনকিরীট ও কুগুল অগূল্যরতে দেদীপামান। 
০, উহা ই-সনম্বীয় ধারণা । আমরা ধারণী-স্্বীয় সাধারণ কথা আলোচনা করি- 

যঁছি-স্উপস্জীরে আমাদের বর্তবা এই যে, শ্রীমন্তাগবত যখন প্রীভগবানের বিগ্রহ-স্বরূপ, 
তখন আমরা এই সমগ্র গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় প্রথমতঃ সাধারণভাবে আয়ত্ত করিব। 
হার নাম ধারণ', তাহার পর সেই সমগ্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, বিষয়-বিশেষের বা 
শ্লোক-বিশেষের গভীর তাঁৎপধ্য আলোচনা করিব) ইহার নাম ধ্যান। এই প্রণালী 
শান-সম্মত--ইহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই, অচিরেই এই প্রথা সর্বত্র প্রবর্তিত 
হউক। :. 

পুকুবাবতার ও সঙ্কর্ষণ 
-শ্রীচৈতন্থচরিতা্বতের আদি লীলার পঞ্জম পরিচ্ছেদে শ্রীপ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত বর্ণনা 

করিবার সময় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় ধলিয়াছেন,_-হ্রীচৈতন্য-লীলায় যিনি 
শ্রীনিত্যানদ্দ, ব্রভুলীলায় ভিনি, ভ্রীবলরাম। তিনি স্বয়ং ভগবান্ ও সর্বব-অবতারী শ্রীকৃষ্ণের 
দি্তীয় দেহ। তাহাদের উভয়ের অর্থাৎ স্বয়ং তগবাঁন্ শ্রীকঞ্চের ও জীবলরামের স্বরূপ 
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এক, দেহ ন! প্রকাশ ভিন্ন। বলরাম .ব শ্রীনিত্যাননদ, শা কাব ও প্কলীলার 
» সায়। যিনি বলরাম, তিনি মূল সন্কর্ষ। তিনি পঞ্চরূপে অর্থাৎ পীঁচ প্রকারের মৃত্তি : 

ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ন্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্য করেন, 
আর চারিমুণ্তি ধরিয়া স্্ি-লীলার কার্ধা করিয়া থাকেন। 

স্্রী-লীলা-কার্য্যে যে চারিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ! পাঁলন করেন, তাহার 

নাম_-১। কারণ-তোঁয়-শায়ী ২। গর্ভোদকশায়ী ৩। পয়োক্ষিশায়ী বা ক্ষীরোদকশামী 
৪। শেষ। এই চারিরূপের মধ্যে প্রথম তিনটিকে তিন পুরুষাবতার বলে। 

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, প্রীনিত্যানন্দ-তত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষাব₹তার কথা বলিবার 
পূর্বে, প্রকৃতির পরপারে পরব্যোমে শ্ীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। 
পরব্যোমের বাহিরে এক জ্যোতি ধাম, তাহার বাহিরে কারণার্ণব। কারণার্ণবের জল 

চিন্ময়। সেই কারণার্ণবে সঙ্কর্ণ আপনার এক অংশে শয়ন করেন। তিনি অর্থাৎ 
সঙ্কর্ষণের যে অংশ কারণণবে শয়ন করেন, তিনি মহ্অষ্টা পুরুষ এবং তিনিই জগশুকারণ। 
ইহাকে আগ্চ-অবতার বলে। ইনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া, মায়াশক্তির উপর ঈক্ষণ: 

করেন। মায়াশক্তি কারণার্ণবের বাহিরে, মায়া কাঁরণার্ণবকে স্পর্শ৪ করিতে পারে না। 

এই মায়ার ছুই প্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ । প্রধান ও প্রকৃতি । প্রধান, জগতের 

উপাদান--প্রকৃতি, জড়রূপ! হ্থতরাং তাহাকে জগত্কারণ বলা যায় না। শক্তি সঞ্চার 

করিয়! কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন। সুতরাং প্রকৃতি গৌণ কারণ, কৃষ্ণের শক্তি-সাহায্ে 
তাহার কার সিদ্ধ হয়। পুরুষাবতার জগতের নিমিত্ত-কারণ, কুস্তকার যেমন নি ঘটের কর্তা, 
সেইরূপ । 

আছ্য*অবতার বা প্রথম পুরুষাবতার দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ বা অবধান করেন 
এবং এই ঈক্ষণের দ্বারা মায়াতে জীবরূপ বীর্ধ্য আধান করেন। তাহার কলে অসংখ্য 
্রদ্ধাণ্ডের জন্ম হয়। এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড জন্মিবামাতত পুরুষ বহু মুণ্তি ধারণ করিয়া! 
প্রত্যেক অন্তে প্রবেশ 'করেন। অনন্ত মুত্তি ধারণ করিয়া, 'অনন্ত ব্রক্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া 
তিনি দেখিলেন, ভিতরে সমস্তই অন্ধকার, থাকিবার স্থান নাই। তখন আনার অঙ্গের 
ঘণ্মজলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেক পূর্ণ করিলেন এবং সেই অর্ধাংশে নিজের বাসন্থান 

. করিলেন ও সেই জলে শেষ-শধ্ায় শয়ন করিলেন। তীহার সহ মন্তক, সহজ বদন, 
৬. 
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সত নয়জ, সহল হস্ত, সহ চরণ । এই সহজ অবশ্য দশশক নহে, অসংখ্য । তিনি 

লকল জবতীরের বীজ ও জগণকারণ। তাহার নাভি হইতে এক পল্ম উঠিল, এই পদ্মের 
স্বণালে চৌদ্দ ভূবন, এই পন্সে ত্রঙ্মার জন্ম হইল। এই সহহ্র মস্তক পুরুয দ্বিতীয় পুরুষ, 

ইনি গর্ভে।দকশায়ী ও হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী ৷ এই নালের মধ্যে ধরণী, তাহাতে সাত সমুদ্র । 
ফ্টারোদ সাগর তাহার অন্যতম, তথায় শ্বেতদীপ। সকল জীবের অন্তর্ধামী বিষু তথায় 
থাকেন, ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্লীরোদকশায়ী। 

প্রীচৈতম্যচরিতামূতে মধালীলায় সনাতন-শিক্ষাঁর মধ্যে, অবতার কথা বলিবার সময় 
এই পুরুষাবতা'র-কথা আর একবার বল! হইয়াছে । কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি 

প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তি- 

প্রধান বাহ্থদেব, আর ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সন্কর্ষণ। এই তিনের তিন শক্তি মিলিত হুইয়] 
প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে । সন্বর্ষণ বা বলরাম ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। তিনি প্রাকৃত ও আকৃত 

নির্মাণ করেন। এই সম্বর্ষণই মায়ার ছার! ব্রহ্মাড সমূহ স্গ্টি করেন। সৃষ্টির জন্য 
* যে যুন্তি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়, সেই ঈশ্বর-মুদ্তির নাম অবতার। এই অবতারগণ মায়াতীত 
পরব্যোমে নিত্য অবস্থায় থাকেন, বিশ্বে অবতরণ করিয়া তাহারা অবতার নাম ধারণ 

করেন। শ্তরীসঙ্বর্ণণ মায়াকে অবলোকন করিবার জন্ত, প্রথম পুরুষরূপে অবতীর্ণ 
হয়েন। সেই পুরুষ বিরজ!তে শয়ন করিয়া কারণার্ণবশায়ী নাম ধারণ করেন। মায়ার ছুই 

বৃত্তি-_মায় ও প্রধান। মায় নিমিত্ত হেতু, আর প্রধান বিশ্বের উপাদান। প্রথম সৃষ্টি 
মোহতন, মোহতত্ব হইতে স।ৰ্বিক, রাজস ও তামস এই ভ্রিবিধ অহঙ্কার। “তাহ! হইতে 
দেবত, ইন্দ্র ও ভূতগ্রামের জনম্ম। এই সমুদয় তন্ব মিলিত হইলে ব্রহ্মাগু-শ্রেণীর 
উত্তৰ হয়। এই পর্যন্ত প্রথম পুরুষ। তাহার পর দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রন্মাণ্ডে প্রবেশ 
করিয়া শেষ-শযায় শয়ন করিলেন এবং তাহার নাভিপদ্সে ব্রঙ্গার জন্ম। ব্রহ্ম গ্ডের 

যাবতীয় কাঁ্্য ইনিই সাধন করেন, ব্রহ্মা! হইয়! স্যষ্টি করেন, বিষুঃ হইয়া পালন করেন, 
রুদ্র হইয়। সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ অন্তর্ধামী, গর্ভোদকশায়ী, বেদ তাহাকে সহজ্রশী্ষা 

পুরুষ বলিয়াছেন, ইনি ত্বিতীয় পুরুষ, ত্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, মায়।র আশ্রয়; কিন্তু মায়াতীত তৃতীয় 

পুরুষ বিষু গুণাবতার, বিরাট ব্যস্তিজীবের তিনি অন্তর্ধামী, তিনি ক্ষীরোদক-শায়ী। 
শীচৈতম্ঘচরিতান্তে এই সমুদয় বর্ণনা হইতে আমরা বুঝিতে পারি-_সর্ববপ্রথম 
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সন্বর্ষণ বলিতে ক্রিয়াশক্তি বুঝায়।। এখানে আমর প্রধম ত্রিমুত্তির সাক্ষাৎ -পাই। 

* ইচ্ছাশক্তি কৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তি বাসুদেব, আর ক্রিয়াশক্তি সন্বর্ষণ। তাহার পর চতুবু'হ। 

মহাভারতীয় শান্তিপর্বে নারায়ণীর উপাখ্যানে, বাস্থদেব সক্কর্ষণ প্রছ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধের কথ! 

দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে দেখিতে পাওয়। যায় যিনি বাস্থদেব, তিনি নিষ্ক্রিয় সনাতন 

পুরুষ। পুথিবী জলে বিলীন হয়, জল জ্যোতিতে বিলীন হয়, জ্যোতি বায়ুতে, বায় 
আকাশে, আকাশ মনে, আর মন অব্যক্তে বিলীন হয়। সেই অব্যক্ত যাহাতে বিলীন হয় 

তিনিই বান্থদেব। তিনি সর্বভূতের আত্মভূত। পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জলও ল্স্যোতিঃ 
এই পঞ্চ মহাঁভূত মিলিত হইলে শরীর হয়। এই শরীরে বাস্থদেব যখন আবিষ্ট হন, তখন 
তিনি বিশ্ববিধারক সন্র্ষণ ও শেষনামে সংখ্যাত হয়েন। সুতরাং বান্দেব ও সঙ্কর্ষণে 

তত্বতঃ প্রতভেদ নাই। ভগবান্ বাস্থদেব ক্ষেত্রজ্ঞ ও নিগুণ, তিনিই ব্যক্ত হইলে সন্কর্ষণ। 

সঙ্র্ষণ হইতে প্রছ্ান্স, প্রদান্নই মন। প্রছ্বান্ন হইতে অনিরুদ্ধ-_অনিরুদ্ধই অহঙ্কার । 

শ্রীচৈতন্য লীলায় শ্রীনিত্যানন্দের যে লীলা ও তত্ব বণিত হুইয়াছে--তাহার 

ভিতরেও আমরা এই সমুদয় তন্বের সমাবেশ দেখিতে পাঁইব। 

ধন্ম ও জাতীয় শিক্ষা 
[গত অদহযোগ-মন্দোলনের সময়, কলিকাত।য় যেদিন গৌড়ীয় সর্বববিদ্ধার আয়তন প্রতিষিত হয়-_ঠিক তাহার পৃৰ্ব 

দিন অপরাহকালে কলিকাতার কলেজ গোয়ার ধিয়জফিক্যাল সোসাইটির হলে একটি বন্তত| করিয়াছিলাম এবং মনেই 

রাত্রিতেই একজন বন্ধুর অনুরোধে, যাহ! বল! হইয়।ছিল, তাহা লিখিয়াছিলাম। দৈবক্রমে হঠ1ৎ পুরাতন লেখাটি পাইয়া, 

তখন যেমন লিখিয়াছিলাম, ঠিক সেই অবস্থায় এতদিন পরে ছ।পাইয়1 দিলাম | দেদিনের উত্তেজনা! চলিয়া গিমাছে-_কিন্ত 

ইহীতে এমন অন্রেক কথ। আছে, যাহ! সব সময়েই আলেচন!] কর! আবগ্ভক ৷ এই জনই ইহা! মুদ্রিত হইল। এখন 

হইতে প্রত্যেক মাসেই শিক্ষ| সন্বন্ধে একটি করিয়! প্রবন্ধ খাকিবে-বী:-সম্পাদক |) | 

বিষম সমস্ত উপস্থিত। লমগ্র পৃথিবীতে এমন একট] ভাঙ্গাগড়া আর্ত হইয়াছে যে, ইতিহাসে 
তাহার তুলনা নাই। রবীজনাথের চ্ঠায হ্বদেশপ্র'ণ মনীহি সমগ্র পৃথিবীয় যাহা বৃহতম লমস্তা। তাহার 
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নীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে, ভারতবাসীর পক্ষে, খুব বড় আশ! ও 
আনন্দের কথ!। তিনি স্বদেশকে তুলিয়া পৃথিবীর সমস্তার আলোচন! করেন নাই। ভারতের সমস্ত! 
মে সমগ্র পৃথিবীর সমন্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ইহাই তিনি বুঝাইতেছেন। ভারতের সমস্ত। অতি 
ভয়ঙ্কর । এমন অসহায় অবস্থায় এমন গুরুতর কার্য্যে পৃথবীতে কোন জাতি কখনও হস্তক্ষেপ করে 

নাই। সমন্তা যে কি, তাহা সকলেই জানেন। প্রথম ও প্রধান সমস্ত।-_ রাজনীতিক | ইহাই মুল সমন্ত।। 

এই সমস্তার মীমাংসায় যাহার! সর্ধত্যাগী হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, যাহাদের আহ্বানে ভারতের 

জনসজ্ঘ নবচেতনায় জাগিয়! উঠিয়াছে, তাহাদের মতের সহিত আপনার মতের মিল হউক বা না হউক, 

তাঁহার! যে এক মহাশক্তি অবতারিত করিয়াছেন ,-ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না1। তাহাদের 

নেতৃত্বে, সমাজ-জীবনের অন্তান্ত বিভাগে যে সমস্তাগুলি জাগিয উঠিয়াছে, সেগুলির মীমাংসায় সাধ্যমত 
হস্তক্ষেপ করিতে সকলেই বাধ্য। এখন এমন একট দ্রিন আসিয়াছে যে, কাহারও পক্ষে নিশ্চেষ্ট ও 

উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। ন্বপক্ষেই হউক, আর বিপক্ষেই হউক, কিছু করিতেই 

হইবে। | | 
রাজনীতিক-সমন্তার পর শিক্ষাসমন্ত। । রাজনীতিক-সমন্তার মীমাংসা সম্বন্ধে যতই মতভেদ 

খাকুক, শিক্ষার সমন্তা উড়াইয়! দিবার উপায় নাই। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে দলে বিদ্যাগয় 
গরিতা।গ করিতেছে । বর্তমান শিক্ষালয়ে তাহার৷ পড়িবে না বলিয়! দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। যে সমুদয় 

লোক একেবারে জড়-ভাবাপন্ন, জগতের উচ্চতর কর্মুরাজ্যের মহিত যাহাদের কোনরকম সম্পর্ক নাই, 

এঞ কথায় যাহার! সমাজের ভার শ্বরূপ, তাহার! মাতব্বরি করিয়া বলিতেছে-__“ছেলেদের বড়ই অন্ত, 

তাহারা অবাধ্য হইয়াছে--উচ্ছঙখল হইয়াছে ।* কেবল ছেলেদের দোষ দিয়াই তাহার! নিরস্ত নহে-- 
বিষ্তালয় পরিত্যাগ করিবার জন্য যাহার! ছেলে'দর উত্তেজিত করিতেছে, তাধারা তাহাদের ও গাণাগাঁলি 

করিতেছে । তর্কের অনুরে'ধে যদি স্বীঝারও কর! যায়, যে এক্ষদল রাজনীতিক নেতা অন্যায় কার্য 

করিতেছেন এবং যুবকের ও বাঁলকের। তাহাদের কথ। শুনিয়। আরও অন্যায় করিতেছে, তাহ। »ইলেও 

চুপ, করিয়া! বসিয়া! বসিয়। গালাগালি করা যায় না। ছেলেরা বিগ্ঠালয় ছাড়িয়াছে ও ছাড়িতেছে। 

খবরের কাগজ পড়িয়। দেখিতেছি-.প্রতিদিন নূতন নৃশ্ুম শিক্ষালয় বন্ধ হইতেছে । ধাহারা মনে করেন, 

ছেলেদের এই কার্য অন্তার, তাহার! যণ্দ সত্য সত্য নিজেদের মতে বিশ্বাস করেন, তীহ'দের বিশ্বাসের 

যদি অণুমীত্রও বল থাকে এবং দেশে॥ জন্য যদি তাহাদের এক কণা ও মম থাকে, তাগ হইলে তাহার! 

চুপ১করিয়া। বদিয়া। রহিয়াছেন কেন? দেশের ভবিষাতের ভরসাস্থল,_ এই বাঙ্গালী-জাতির পিশ্ডের 

অধিষ্কারী যুধকও বালকগণ,-তাহাদের কর্তবা কর্ম বিগ্যার্জন ত্যাগ করিয়া, পথে আসিয়৷ দাড়াইতেছে, 

ঠাহারা কোন্ প্রাণে এই দৃত্ত গ্রত্যক্ষ করিয়া ও, আহার নিদ্রা ও নিদ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন লইয়া! বলিয়া 
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রহিয়াছেন1 তাহারা বাহির হইয়া আন্গন। এই তুফানের মুখে বীরের মৃত দীড়াইর। ইহার খতি- 
রোধ করুন| যদি বঝেন,__ব্যাপার বড়ই কঠিন, কিছু বলিতে গেলে কেহ গুনিবেনা, অপমানিক 

হইতে হইবে__তাহা হইলে উত্তরে বলিব, তোমাদের বিশ্বাস নাই, বিশ্বামের বল নাই এবং দেশের 

প্রতি মমতা নাই। তোমরা চালাকির পথে মানুষ ঠকাইতেছ, তোমরা জুয়াচুরি করিয়! উচ্ছস্থান 
দখশ করিয়।ছ,,তোমাঁদের কথার ও জীবনের কোন মূল্য নাই। 

মাতা গান্ধি ও চিত্তরগ্রন দাসের কথা শুনিয়াই কেবল বক্তৃতার চোটে ছেলেরা বিস্তাল 

ছাড়িতেছে, উন্মাদ রোগগ্রস্ত লোক ছাড়। এমজ কথ! কেহই বলিবে না। আসল কথ৷, বর্তমান শিক্ষা. 

ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা! দারুণ আপত্তি অনেক দিন হইতে দেশে জাগিয়াছে। এই শিক্ষাপন্ধতি কোন 
কোন দিকে আমাদের কিছু কিছু উপকার করিলেও, এখন আম্রা যে অবস্থায় আসিয়া দীড়াইয়াছি, 
তাহাতে আর ইহার মধ্যে থাকা চলে না, এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সর্বনাশ করিতেছে, এই সব 

কথ! দেশের সকলেই, অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গলা দেশের লোক, অনেকদিন আলোচনা করিয়া বেশ ভাল 
করিয়াই বুঝিম্নাছে। 

মহাত্মা! গার্ধির যে অতুলনীয় কৃত কার্ধ্যতা দেখা যাইতেছে, তাহারও মূল কথা, জমি পুর্ব হইতে 

প্রস্তুত হইয়াছিল, তিনি আসিয়া বীজ ফেলিতে ফেলিতেই তাহ অস্কুরিত ও পল্পবিত হইল। যাহা হউক, 
রাজনীতিক সমশ্ত। সম্বন্ধে আলোচন] করার প্রয়োজন নাই। শিক্ষাবিষয়ক সমস্তা- এই পব ছেলেদের 

লইয়া আমরা কি করিব? তাহার! যেমন ভাবে বর্তমান শিক্ষালয়গুলিতে পড়গুমা করিয়া বিশ্ব: 

বিষ্যালয়ের উপাধি লাঁভ করিতেছিল, তাহাদিগকে পুনর্বার সেই অবস্থায় ফিরাইয়! লইয়া যাওয়া! সম্ভব 

কিনা? কেহ কেহ বলিবেন/--কেবল সম্ভব নহে, ইহাই অবশ্ঠস্তাবী, অর্থাৎ এই সব ছেলেরা অগ্নকিছুদিন 
পরে নিজেদের ভূল বুঝিতে পারিবে, নেতৃগণের উত্তেজন! ও উষ্ণতা আপনা হইতেই .কমিয়া আসিষে, 

তখন আর গোলযোগ থাকিবে না। কেবলমাত্র কতকগুলি অতি অগ্রসর যুবক, একুল 'ওকুল হায়াইয়া 

বিপদ-দাঁগরে ভাসিবে। 

চৌদ বংসর পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে এই প্রকারের অভিনগ আর একবার ইইযছিল । তাহারও 

পরিণ।ম, এই প্রকারের একটা নিক্ষলতায় আসিয়াছে । হৃতরাং সেবারেও ধেমন, এবারেও তেমন 
হুইবে। যাহারা নিজেদের খুব বেণী বিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন, চোঁধ খুলিয়া বাহিরের কিছু দেখার 

গ্রয়াজন ধাহারা একে বারেই অনুভব করেন না, নিজেদের খেয়ালকে ধাহার! বেদেখ ;অপেক্ষা অত্রান্ত 

বলিয়। মনে কেন, তাহার! এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান ছাত্র“আক্দোললের ভিতরের 
কথ। অন্তরূপ। চৌদ্দ বংলর পূর্বে বাঙ্গাল! দেশে যে ভাবের বন আসিয়াছিন, সেই বঙ্জার জল লইয়! 

 ধাহার! শ্বচ্ছদে আপন আপন খিড়ফির পুকুয় পূর্ণ করিয়াছেন এবং নিজের নিজের জবি ভাল করিয়া 
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উর্বযা ফরিরা লেউ পুকুরের ও জমির আয়ের উপর, আরাম করিয়! নিয়াপদে বসিয়। রহিয়াছেন, এই 
গ্রফকায়ের কখ। তাহাদের মুখে গুনা যাইতেছে । কিন্তু সত্য কথা এই যে, চৌদ্দ বৎসর পূর্বেব যে, ভাব- 
বস্তা! 'আপিয়াছিল, আজ ৪ ঠিক সৈই বন্তাই বছিতেছ্ছে, এই বন্তালোত এক নিমিষের জন্যও থামে 

মাই? স্থানে স্থানে সাময়িক বাধ দেওয়া হইয়াছিল মার, কিন্ত ইহা গুকায় নাই। আজ, পাঁঞাব ও তুর্কী 
হইতে ছুইথানি বড় বড় বরফন্তপ (281870139) গঞ্ঠাইয়া আসিয়। শোতের উত্তব স্থামে পড়িয়াছে। 

ইহার পূর্বেও ছোট বড় বরফন্ত,প থে পড়ে নাই তাহা! নহে এবং ধাহাদের চক্ষু আছে তাহার! দেখিতে 
পাইতেছেন, আজও ত্রোতের বেগ বাড়াইবার উপকরণেত্ধ অভাব হইতেছে না । চৌদ্দ বৎসরে যাহা 

 খাছে নাই, তাহার মূল নিবূপণ করাই উচিত, তাহ! থামিয়। যাইবে মনে কর! পাগলের খেয়াল মাত্র! 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে সাপত্তি কি, ভাহ! সুবিধাভোগী প্রাজ্ঞগণ না বুঝিতেও পারেন 

এবং ধাহার। চতুর, তাহারা স্বার্থের অনুরোধে বুবিয়াও অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু যে সব ছেলের! 

এই পদ্ধতির শাসনাধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন, তাহার! প্রায় প্রত্যেকেই জানে এবং 
মরে মরে বুঝে যে, এই পদ্ধতি প্রাণঘাতক এবং জাতিনাশ ক (1)৩-৮151158716 870 0০-701811577)2)। 

ইংরাজী লেখ! গড়া শিখিয়। যখন অনায়াদে ব! অল্লায়াসে টাক! রোজগার করিয়া নুখেস্বচ্ছন্দে বাবুগিরি 
করিয়! দিন কাটাইতে পারা! যাইত, ভখন আমরণ বুঝিতেই শিখি নাই যে, আমার এই সুবিধা আমারই 
সর্বনাশের উপর প্রতিষ্ঠিত! মদ খাইলে মনে ক্ফপ্ডি হয়, প্রাণে আনন্দ হয়। শরীরতত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা 
বলেন যে, ভবিষ্যতের জন্ত যে প্রাণশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা অপব্যঞ করিয়া! এই আনন্দ হইয়া থাকে; 
অর্থাৎ বর্তমানের আনম, একট! বাহির হইতে সমাগত বা উপাঞ্জিত জিনিষ নহে । নিজেরই ভবিষ্যতের 

মাথ। খাই, বর্তমানের এই ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্রলত। সাধিত হইতেছে । অধিকাংশ ইংরাজী-নবিশের জীবনের 

বেটুকু সুবিধা, তাহ। দশেক সর্বনাশ সাধিত করিয়াই হয়! দেশের সর্বনাশ যে, পরিণামে আমার 
নিজেরই সর্মমাশ, একথা বর্তমানে আত্মহারা মাতালের মত, আমর] গ্রথম প্রগম বুঝিতে পারি নাই, 

কিন্তু এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে । 

ভাবিয়া! দেখুন) আমর। ইংরাজী শিখিয়! অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পত্ডিত হইয়া কি করিব? 
প্রথম; দেওয়ানি, ফৌঞ্জদারিতে কাজ করিব, ন। হয় ওকালতি কৰিব। কিন্তু এই ভিন প্রকারের 
ফাজ কফি আমার দেশের সর্বনাশ সাধন করে না? গ্রাম নষ্ট হইয়া গেল, মামলা মবদামায় দেশের 

লোের প্রবৃত্তি এর্তই কদর্য) হইয়াছে যে, কেহ কাহাঁকেও বিশ্বাস করে না, গ্রত্যেকে অপরকে ঠকাইচে 
চাছে। সব ধিষয়েই ধলাদলি। পীচজনে মিলিয়া ফোনই কাজ করিতে পারে না। আদালত 
কাছারীর সংখ্যা বাঁড়িতেছে, উ্চিলেক়্ সংখ্যা বাড়িতেছে। এক একট! জেলা ভাঙ্গিয়া চার পাঁচটা 
জেল। হছইতেছে। ছয়েকঞ্জন হাকিম, উফিল, আর ফাছারীর আম্ল! সহয়ে কিছু সুখে বাস করিতেছে। 



ধর ও জাতীয় শিক্ষা ৩১ 

কিন্ত প্রশ্ব এই,- দেশ কোথায়? দেশের অধিকাংশ লোক কোখায়.? তাহার! নিরুপার হইয়া কষে 
ক্রমে চা-বাগানে, কিংবা! কয়লাথাতে, কিংব| প!টের কলে, না হন্ক ফিজিদ্বীপে বিদেশীয় মূলধনীর "খন 
বৃদ্ধি করিতে চলিয়! যাইতেছে। বর্তমান পিক্ষ। পদ্ধতে শিক্ষণ পাইয়। আমরা অনেকেই পেট তরিকা 

খাইতে পাইতেছি। কিন্তু তৃপ্তি-সহুকারে যাহা খাই, তাহ! যে আমারই দেশের লোকের রক্ত মাংয 
এবং আমাকে এক ছটাক খাইতে হইলে ষে অন্যের হাতে এক দের তুলিয়৷ দিতে হয়--ভাহ৷ আমর! 

মোটেই ভাবি ন1! | 
বর্মান শিক্ষা-পন্ধতিতে শিক্ষিত হইয়! সরকারী চাকুরী বা ওফালতি করিবার অধিকার 

যাহার! ন! পায়, তাহারাই বাকি করে? দেশে যত ব্যবসায় বাণিজ্য, সমস্তই বিষেশের মূলধনে চালিত 
এবং তাহার শ্রেষ্ঠ লাভ বিদেশে চলিয়া যায়। তাহ।র গ্রীবৃদধি আমাদিগকে ভীহীন করে, একথা! আজ. 
কাল সাধান্ধ লোকও বুঝিয়াছে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, এই বর্তমান জানদোলন ভারতবর্ধকে 

বর্তমান যুগের উন্নতিমুখী গতি হইতে সরাইয়৷ সুদুর অতীতে এক কল্পনা-রাজের অভিমুখী করিতেছে। 
বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, কৃষি শিল্প বাণিজ্য £ভূতি যাহা কিছুর সাহায্যে বর্তমান ঘুগে মানবজাতি 

প্রকৃত উন্নতি বা কলাণ লাভ করে, তাহা বিজ্ঞানের কৃপায় সাধিত হয়। বর্তমান আন্দোলন 

ভারতবর্ষকে বিজ্ঞান-বিমুখ করিবে, দেশের হিতাকাজ্ী কোন কোন লোক এমন কথাও 

বলিতেছেন। কিন্তু এই কথা মোটেই সত্য নহে। বিজ্ঞানের মূল্য ভারতবর্ষ বুঝিয়াছে এবং বিজ্ঞানের 
পুজ। ভারতবর্ষকে করিতেই হইবে। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটি প্রধান আপত্তি এই ঘে, 
আমর! প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী শিক্ষ। পাই ন|। যাহার] বিজ্ঞানে উপাধি লাভ করে, তাহারাও 
আইনের ব্যবসায় করিতে যায় | আর যদি বা বিজ্ঞান-মংক্রাস্ত কোন কাধ্য করে, তাহাও ব্বাধীনভাৰে 

দেশের ধনবৃদ্ধি করিয়। নহে । কোন বৈদেশিকের অধীনে কেরানীর মত কার্ধ্য.করিতে হয়। তাহার 
পর, আর একটি বড় গুরুতর কথ। ভাবিবার আছে । কেবল ভারতবর্ষের নহে, পূর্বদেশের অর্থাৎ 
এশিয়ার সভ্যতার একট বিশিষ্টতা আছে। পূর্বদেশ, পশ্চিমের মত মানুষকে সকল সময়, গ্রতিযোগিত। 
ও প্রতিত্বন্দিতারু সমর-সঙ্জায় রা'খয়। মানবের ভিতরে ষে হিংন্র পশু রহিয়াছে, তাহাকে প্রশ্র্। দিতে 

চাছে না। এই পণ্ডকে শাদন করাই পূর্ববদেশের মানবীয় সাধনার প্রধান লক্ষ্য। পশ্চিমদেশ, মুগের 
কথায় এই আদর্শ স্বীকার করিলেও, বাস্তব-জীবনে তাহা! একেবাঞ্জে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। 

মহা! যিশুধৃষ্টের উপদেশ, ছুই হাঁজার বৎসর কাল ইউরোপে প্রচারিত হইলেও ইউয়োপের কি 
ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কি রাজনীতিক কলি আন্তর্জাতিক জীবনে গএই শিক্ষা জাদৌ. প্রতিটা লাতি 

করে নাই। ইউরোপে হয়ত ইহা! ভাল করিয়। বুঝিতেছে না, কিন্তু এশিয়ার ' অতি লানার ্লাফেও 
ইহ বুঝিতে পারিয়াছে। বর্তমান পিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে গুথম জাপতি এই যে, ইহার সাহায্যে আমর! 



শে কুবিধা পাই, লেই নুহিধ। দশেক সর্বনাশের উপর প্রতিষ্টিত। ঘিভীয়তঃ, এই শিক্ষ। পশ্চিঘদেশের 

সঁচে-প্রতিযোগিতা.ও এরতিতশ্বিতাকে মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করায়, আমাদের জীবনে যাহা চিরস্তদ 

খিরি্ঠতা, তাহ! লোপ পাইতেছে এবং চাতুরী, ছলনা, মিথ্যাচার প্রভৃতির স্বারায় নিতান্ত বাধা হইয়! 

প্রধং অনিচ্ছা-সত্বেও আমর! পপ্ত্বের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছি। এই অহিংস, প্রেমের দেশে জন্মাইয়াও 

আয়া এতদিন ইহ! বুঝিতে পারি নাই। আজ দেশের লাধারণ লোকেও তাহা বুঝিধাছে। 

বিদ্যালয়ে পরীক্ষা! দিয় যাহারা সর্বোচ্চ স্থান লাভ করে, তাহারাই কি সর্বোত্তম ছাত্র? তাহারাই কি 

সর্বাপেক্ষা অধিক ভ্ঞান লাভ করিয়াছে? একথা মোটেই সত্য নছে। পরীক্ষায় সফলতা, কৃতিত্বের 

পরিচায়ক নছে। কতকগুলি কৌশল ও চাতুরী জাঁনিলেই জ্ঞানে কম হইয়াও পরীক্ষায় বড় হওয়! 

যায়1 যেমন আদালকের বিচারে আমার দাবী স্ভাষ্য হইলেই যে আমি মোকদ্দমায় জয়ী হইব, তাহা 

নহে, তর্ধিরের কৌশলে সতা মিথ্য। হয়, মিথ্যা সতা হয়। ইহা দৈনন্দিন ঘটনা। বিটশন্ বেলের 

মত বড়লোক সাহেবেও ইহ! বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক মুসলমান 

ইহ! বুঝিতে পারে” এবং এজন তাহাদের ধর্দবুদ্ধি প্রতিপদে আহত হইতেছে। বিষ্যালয়ের 

পরীক্ষায়ত ঠিক তাই। কৌশল করিয়! বাছিয়! বাছি্ন! পরীক্ষক, কে কিরূপ প্রশ্ন দিতে পারে, 

তাহ! নিরূপণ করিয়! তানুষায়ী গ্রস্তত হইলে, সফলতা লাভ করা যায়। প্রশ্ঈপর বাহির করিতে 

পারিলে তো আর কথাই নাই। পরীক্ষককে বণীভৃত করিতে পারিলে আরও ভাল। 

এই প্রকারে কর্তার ইচ্ছার কর্ম চলিতেছে । সত্য বা. ন্যায়ের ইচ্ছায় নহে। চীকুরীর বাজারেও 

তাই। কৃতিত্ব পুরগ্কত হয় না। মিথ্যাচার ও চতুরতা পুরস্কৃত! যে দেশের জমিতে বাবে 

দেশের মানবপ্রক্কৃতিতে এই পদ্ধতি জল্মাইয়াছে, লে দেশে ও সে প্রকৃতিতে হয়ত ইহা এত দূর 

জশোৌভন ৭ অহিনকর নহে। হয়তে। সেখানে এই পদ্ধতির দোষ সংশোধনের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থাও 

আছে।. কিন্ত আমাদের দেশের জমিতে এই পদ্ধতির কমের চারা, একেবারে নিখুত বিষবৃক্ষে 

পরিণত হইয়াছে । আমর। ইছ! সংবদ্ধিত করিয়াছি, সুতরাং স্বয়ং ছেদন করা হয়তো শান্ত্রানুসার়ে 

“অসান্প্রত*; কিন্ত এই সব কথা জানিয়। দেশের ছেলেন্া বদি এই গাছের ছায়ায় বমিতে অনিচ্ছা 

গ্রধাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ কি, ভাবিয়া পাই না। আরও যে কত দোষ আছে, 
বলিয়। শেষ কর যায়না । যাহা! হউক, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াও কাজ নাই। 

ঘর্তমান কলিফাস। বিশ্ববিস্ত।লয় এবং বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি অত্যন্ত ব্য়সাধ্য বাপার। এই 

ধরীবেছ, দেশে সরকারী সাহায্যে উহা বগি আত্মরক্ষ। করিতে পারে পারুক, কিন্ত দেশের গ্রকৃত অবস্থা 

বাছা জানেন) তাহার এই শিক্ষা-পন্ধতি কিছুতেই স্বীকায় করিতে পারেন নাঁ। কেহ কেহ বলিবেন 
বে, একটা জিনিহ হিযাছে, ইহ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি? ইহাকে ভিতর হইতে সারাইয়া লও। 
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বিশেধতঃ তোমর! বখন শিক্ষ। বিভাগে কর্তৃত্ব পাইয়াছ, তখন ভিতর হইতে সারাইয়া লওয়া অনেকটা! 
সম্ভব হইয়াছে । ইহার উত্তর এই যে, ভিতর হইতে সারাইয় লওয়। একেবারেই অসম্তব। বাছা! 
সম্ভব বলিয়া মনে করেন, করিয়া লন আপত্তি নাই। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই মনে করে, 
অসম্ভব । 

* স্থতরাং রা্নীতিক কারণে বা প্রকৃত নুশিক্ষা দান ব্যবস্থার অনুরোধে, বর্তমান শিক্ষালয়গুলিকে 
ভাঙ্গিবার জন্য চেষ্টা করি বা না করি, একট! শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা ক্রিতেই হইবে। 
বর্তমান সময়ে যখন ছাত্রগণ বিক্ষুচিত্তে নিজ নিজ শিক্ষালয় ছাড়িয়! বাহিরে অ!সিয়াছে এবং তাহাদের 

মধ্যে সকলে ন! হউক, অনেকে দেশের নেতৃগণকে সরলপ্রাণে ও করুণস্বরে বলিতেছে--"আপনার? 
আমাদের রক্ষা করুন, যে শিক্ষায় দেশের অকল্যাণ সে শিক্ষ। হইতে আমাদের উদ্ধার করুন, ষে 
প্রকারের শিক্ষা পাইলে, আমরা মাতৃভূমির স্থপুত্র হইয়া মায়ের সেব! করিয়া! মায়ের গ্রসাদে ও দেশে 
ভ্রাত।ভগ্নিগণের আ'শীর্ববাদে কৃতার্থ হইতে পারিব, আমাদের জন্ সে প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। 

আগ্রা উচ্চ্জ্খল নহি; আমর! সংযতভাবে সঙ্গত নিয়মের অধীনে শাদিত হইতে চাই, আমর! বিলাস 

চ;ই না, অলস ও স্বচ্ছন্দ জীবন চাহি না, আমরা কঠোর পরিশ্রম করিতে প্রস্তত, আপনারা পিতার 
হায়, গুরুর স্যাম আমাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করুন 1” 

এই প্রকারের কথা যখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন কাহারও নিশ্চেষ্ট থাক] উচিত নছে। 

কর্শের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য ও সুবিধ। সকলের নাই। কিন্তু সঠিকভাবে চিন্ত! করিয়া অপরকে ও 

সেই ুচিস্তায় দীক্ষিত করিবার সামর্থ্য অনেকেরই আছে। ঠিকৃমত না বুঝিলে ঠিকমত কাজ হইবে 
না। চৌদ্দ বসর পূর্বে জাতীয় শিক্ষার জন্ত থে আয়োজন করা হইয়/ছিল, আজও৪ সেই আয়োজন 
রহিয়াছে, এবং আনন্দের কথা এই যে, তরী আয়োজনের বাহার কর্তা, ত'হারা বর্তমান ভাববন্ঠায় 
প্রবলত। ও গ্রাখরত। দেখিয়া নিজেদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছেন । ভগবান করুন, এতদিন 
তাহার। যাহা করিব বলিয়। ভাবিয়াছিলেন, কিন্ত ঘটনাচক্রে করিয়া উঠিতে পারেন নাই, আজ এই 

নৃতন ন্থুযোগে তাহার! তাহা করিবেন। চৌদ্দ বখসরের অভিজ্ঞতার ফলে ত্র আয়োজনের কর্ধ-কর্ৃগণ 

কি শিখিয়াছেন ও কি বুঝিয়াছেন, আজ সকলের নিকট তাচাদের তাহ! নিবেদন করার দিন আসিয়াছে 
কিন্ত তাহার! যে তাহ! করিতেছেন না কেন, বুঝিয়া৷ উঠা কঠিন। তাহারা যাহ] বলেন, তাহাতে দেশের 

লোকে একটি মাত্র কথ শুনিয়াছে-_তাহাদের টাকার অভাব। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, যাহ। ছাড়িয়া 
ছেলের! চলিয়া আসিতেছে,__সেখানেও এ কথা শুনিতে পাঁওয়! যায়। অভাব কেবল টাকার! 
চিন্তার নহে, সুচিন্তিত পদ্ধতির নহে, অভিজ্ঞতার নহে, জ্ঞান বা কর্ম্পক্তির নহে, মানুষের নহে,---অভাব 

কেবল টাকার! আমি মনে করি যে, বর্তমান শিক্ষা-পন্ধতি আমাদের যে সমুদয় সর্বন।শ করিয়াছে, 

এ 
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তাছার মধো প্রধান সর্বনাশ, এই শিক্ষপন্ধতি অমাঁদগকে ভ।বিতে শিখাইয়াছে, টাঁকাঁর অতাবই 
একমাজ অভ।ব)--টাক। &ইপেই সব হয়! মনয্যত্ব কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, টাক! দিদা সবই 

ফিনিতে পারা যায়! এই উৎকট ৪ বিষময় ধারণ। হইতে বর্তমান সময়ের শিক্ষিত ভারতবাসীফে 

পরিজাণ করিবার জন্য, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হুইবে। 

বর্তমান সংয়ে নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দেশের প্রর্কত অবস্থার সহিত পরিচিত 
মানুষের প্রয়োজন । চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যে আয়োজন হইয়াছিল, সেই আয়োজনে এই জিনিষটা! ছিল 
কি না, ঠিক্ ধলিতে পারি না। হর অবশ্ঠ অনেক কার্ধ্য করিমাছেন; কিন্তু যতখ।নি কর সম্ভব 

ছিল, ততখানি করিতে পরিয়াছেন কিনা, সেকথা তাহার বলেন নাই এবং আমারও আপাততঃ 

বলিবার গ্রয়োজন নাই। 

এখন যে শিক্ষা-পদ্ধতি আরস্ত করিতে হইবে, দেশের প্রকৃত প্রয়োজনের প্রতি চাহিয়া সে 
পদ্ধতিকে ধীরে ধীরে গড়ির! তুলিতে হইবে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়া উপাধ দেওয়! 
হয়। পরীক্ষা দিয়! উপাধি পাওয়া! বা পাশ কর।|, ছেলেদের একট! আকাজ্জার জিনিন। সুতরাং ঘে 

সব ছেলে বাহির হইয়। আসিয়াছে, তাহাদের কলিক।তা বিশ্ববিগ্ভালয়ের ধরণে পরীক্ষা করিয়।৷ উপাধি 

দেওয়! হইবে, বা তাহ।র| থে পাশ করিয়াছে তাহার একটি নিদর্শন পত্র বা সার্টাফকেট দেওয়া হইবে, 

এই প্রকারের বন্দোবস্ত ধাহার! করিতেছেন, তাহারা শিক্ষ।-সমস্তার মীমাংসা করিতে পারিবেন না। 

তাহার! যদি শিক্ষা-সমস্!র মীমাংসার হস্তক্ষেপ না করিয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রে কার্ধ্য করেন, তাহা 

হইলে ভাল হয়। কলিকাতা বিখবিগ্তালয়কে নকল করিয়। চৌদ্দ বৎসর পুর্বে জাতীয় শিক্ষা পারষদের 

যে অংশ গঠিত হইয়াছিল, সে অংশ ভা্গিয়া গিয়াছে। যে অংশের কিছু নুহ্নত্ব বা বিশেষত্ব ছিল, 
পেই অংশটুকু কোনরূপে বাচিয়া গিয়াছে । চৌদ্দ বৎসর পুর্বে যাহা হইয়!ছিল, তাহাতে কি কিছুই 
ভুল হয় নাই? তাহার নেতৃগণ যদি নিজেদের অভ্রাপ্ত বলিয়া বিবেচনা না করেন, অন্তদৃষ্টি-ম্পন 
হইয়া নিজেদের দোষ দেখিবার শক্তি যদি তাহাদের াকে এবং নিজেদের দোষ অকুষ্ঠিতচিন্তে প্রকাশ 

করিবার সৎসাছম বদি তাহাদেহ চরিত্রে থাকে, তাহ হইলে তাহারা দেশের কল্যাণের জন্য তাহাদের 

্রান্তি ও ক্রটসমূছ প্রচার করুন। তাহা করিলে তাহ!রা ছোট হইবেন না, বড় হইবেন এবং দেশের ও 
উপকার হইবে। 

জাতীয় শিক্ষা! সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, গ্রথমেই ত্রিবিধ সমস্ত আমরা দেখিতে পাই। এই ত্রিবিধ 

মমন্তার মীমাংসার জন্ত, তিন দল বর্থী প্রস্তত করাই জাতীর শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ। 

প্রথম সমন্তা _রাঙ্গনীতিগত। ছ্িতীয় সমস্তাঁ_অগনীতিগত। আর তৃতীয় সমস্থ ।--ভাবগত। 

1০091) 0০০০০5৭০%১ 001৮01-এই জিবিধ উৎপাত বা ভ্রিতাপ নিবারণ করাই, নতন শিক্ষ| 
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প্রবর্তনের উদ্দেন্ত ৷ যে সমুদয় বুবক পড়াশুন! ছাঁড়িয়৷ দিয়াছে, তাহাদিগকে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া 
গ্রমের যাহাতে উন্নতি হনব সেব্জন্ত বাবস্থা করা হইবে, এইরূপ কথা শুনা যাইতেছে। প্রস্তাব অত্যন্ত 

সাধু-_কিন্ত কাজ অতান্ত কঠিন। ইংরাভী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক এ পর্য্যন্ত কেহ কথনও গ্রামে : 
গিয়া কোন কার্য করে নাই । চিন্তাশক্তিহীন কোন লোক হয়ত বলিবেন- ঝড়ের সময়, বন্তার সময়, 

গ্রামে গিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে সাহায্য করা হইয়ছে। এ কার্য, কার্য নহে। অভাবের সময় চটীদ। 

তুলিয়। সাহাধ্য করা খুব মহত কাঁধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন যে সব ছেলেরা গ্রামে যাঁইবে, তাহার! অষ্ন 
বস্ত্র বিতরণ করিতে যাইবে না। তাহারা যাইবে, গ্রামবাসিগণের ভিতরে যে শক্তি নিদ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে, সেই শক্তি জাগাইতে। এ কার্ধা আমাদের পক্ষে নূতন । স্ুুতরাধ বিশেষভাবে নির্বাচিত ও. 
নির্বাচনের পর বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাঞ্ত যুবক ব্যতীত, অন্ত কাহাকেও দল লইগ গ্রামে কাজ করিতে 

পাঠাইলে, ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইবে । এই সব যুবক নির্ধাচন করিবে কে? তাহাপ্দগকে 

শিক্ষ! দিবে কে? যে বে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা নির্বাচন করিবে কে? এই কার্য তিনটি 
বাহার! করিতে পারেন, তাহারা একত্র হুইয়। একটি শিক্ষাগার করুন। মহাত্মা গোখলে কর্তৃক 

প্রতিষ্ঠিত "39৮7৮ 0৫ [1)118 বা 'ভারতসেবক সমিতি” এই প্রকারের একটি জিনিষ। আমরাও 

কাগজে দেখিতেছি, “সম[জ সেবক-সঙ্ব* নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষিত হইয়াছে । তাহাতে কি ভাবে লোক 

লওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে বিরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, এ সমুদয় কথা! কিছুই জানা যাঁয় 
নাই। 

দ্বিতীন্ন কার্য -অর্থনীতিগত। শিপ বিগ্যাপয়, কৃৰ-বিগ্ভালয়, বাণিঙ্য-বিগ্ভালিয় প্রভৃতি ঘর! এই 

শ্রেণীর কা্য করিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষং কেবল এই বিভাগে কিঞ্চিৎ কার্ধ্য করিয্াছেন। 
এই বিভাগের কার্যেই টাকার শক্তি কিছু বেশী। 

এইবার তৃতীয় বিভাগের কার্যের কথা আলোচনা করা বাউক। আমর! ঝাজনীতি ক্ষেত্রে 
পরায়ত্ত, অর্থশীতি ক্ষেত্রে লুঠিত'ও অত্যাচারিত। এই ছুইটি কথ! সহজেই বুঝিতে পারা যায় কিন্ত 
ভাব-রাজ্যে আনরা কি প্রক!রে নিজের বিশি্তা হারাইয়া, আত্মমর্ষ দা-বোধে বিসর্জন দিয়া, £কেবারে 
পঞজিত হইয়াছি, সে কথা বুঝাইয়! বলা বড়ই কঠিন। বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই 
বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত চেষ্ট! না করিলে, ইহা! বুঝিতে পারিবেন না। কাজেই তথ্বের দিক হইতে এই 
সমন্তা সম্বন্ধে কোন কথ! না বলিয়া, কাধ্যতঃ ইহার মীমাংদার জন্ত কি কর! যাইতে পারে, মোটামোটি 
তাহাই বলিতেছি। 

শিক্ষাদান-কার্ষ্যে নেতৃত্ব করিখার জন্য কিরূপ লোকের দরকার, প্রথমে ভাহ।ই নিরূপণ করা 
উচিত। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রচারিত কয়েন নাই। ইহা! অতিশয় ছুঃখের 
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কথা। আমর! বাদ্য হইয়| তাহার ভিতরের একটি কথ! প্রকাশ করিতেছি । জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ 

স্থাপিত হওয়ার পর কমিটির সভা বসিল। আলোচা বিষয়,- ধর্দশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

ধর্দশিক্ষ! যে দিতে হইবে, ইহ.তে মতভেদ নাই । বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, ধর্মহীন :ও নাস্তি ক্য-বাদের 

উপর প্রতিষ্টিত। দেশের সকলেই এই কথা বলিয়া থাকেন। এমন কি, হাণ্টার সাহেবও 
বঙ্গিয়াছেন। হা'টার সাছেব কি অর্থে বলিয়াছেন এবং দেশের লোবই বা কি অর্থে বলে, তাহা 

ঘবস্ত অনেকেই জানে না। সেই কারণে, সেধিন একখানি গবমদলের ইংরাজী কাগজে হান্টার 

সাহেবের উক্তি অ'দর করিয়! ছাপান হইয়াছে দেখিলাম । যাঁহা হউক, কমিটিতে যখন ধর্ম-শিক্ষার 
কথ! উঠিল, তখন একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি প্রকারের ধর্ম শিক্ষা দিবেন? 

আমর! সহম্র প্রকার ধর্মসন্দ্বী়্ কুসংস্ক'র হইতে বছ পরিশ্রমে এ জাতিকে উদ্ধার করিতেছি । 

আপনার] কি ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করিয়া, সেই গ্রাচীন কুসংস্কার গুলি ফিরাইয়। আনিবেন ?* অপর পক্ষ 

হইতে প্রশ্ন হইল-_“সেই কুসংস্কার গুলি কি!” উত্তর--*্ঠাকুর পুজা, দ্ধ, তর্গণ, গঙ্গান্নান, তীর্থযান্জা, 
উপবাস।* এইবার যুদ্ধং দেহি। ছুই পক্ষে তর্ক লাগিয়া গেল। এ তর্কের যে শেষ নাই, তাহা 

সকলেই জানেন। ঝগড়া হুইল, দলাঁদলি হইল। কতকগুলি টাক] শিক্ষাপরিষৎ পাইতেন, এই 

ঈলাদলির ফলে, সেই টাকা শিক্ষাপরিষদে আদিল না-_অন্যদিকে চপিয়1! গেল। বার বসব পূর্বে 
বাংলায় যাহ! হইয়াছিল, কিছুদিন ধূমায়িত হইতে হইতে ঠিক সেই আগুন, কাশীর হিন্দু বিশ্ব-বিষ্যালয়ে 

ছলিয় উঠিয়াছে। সেখানে গ্রশ্ন,__“ব্রাক্মণেতর জাতির লোককে ধর্ম শিক্ষকের আসন দেওয়া হইবে 
কিনা?” আঙ্জণের! হারিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্ষতি করিবার জন্য 

প্রকাশে দলবদ্ধ ছুইন়।ছেন। পরিণাম কি, তাহা। ভগনান্ জানেন। মালব্য মহাশয় [ক করিলেন, আমরা 

তাহাও জানি না। একভাবন্ধ হইয়া বড় কাঞ্জ করতে গেলে পদে পদে কত বাধা, তাহা বুঝাইবার 

জন্যই আমর। এই কথাটির উল্লেখ করিলাম। আমাদের সমষ্টি-জীংনের ভিতরে অমংখা আগ্নেয়গিরি 
ও 'সাবৃমেঠিণ' লুকাইয়া রহিয়াছে। সহজ অবস্থায় তাহ। বুঝিতে পারা যার না। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে 

মাহার। জঅপ্রবিশিষ্ট, তাহাদের মধো ইহার অস্তিত্ব নিপণ করাই অন্ন্তব। কিন্তু কথাটা বড়ই তীব্র 

সত্য। জাতীর শিক্ষার জন্ড আন্দোলন উঠিম়্াছে, বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি বাহারা রাখিতে চাহেন, 
তাহারা বলেন--”টাক! দাও, এই প্রচলিত শিক্ষা-পন্ধতিকে তোমাদের ঠিক মনের মত করিব।” 
আবার যাহার। এই শিক্ষা-পদ্ধতি ভাঙন মনের মত শিক্ষ/-পদ্ধতি গড়িতে চাহেন, তাহার] বলিতেছেন 

--"প্রচলিত শিক্ষাপন্জ(ত মনের মত হইতেই পারে না, ইহার আদি, অন্ত, মধ্য সর্বত্রই গলদ। 
ইহার গঙ্গাধাআ। কথিকা। এস, নুতন আয়তন গ্রাতিষ্ঠা করি। উহাদের টাক! দিওনা, আমাদের টাক! 

দীও।” টাক্ষ। আসিতে পারে। উত্তেজনা যেরূপ দেশব্যাপী, -লকলেরই হৃদয় মন যেক্কপ নাচিয়া 
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উঠিগ্রাছে, তাহাতে কর্মনিপুণ ৪ বিশ্বীসী লোকে চেষ্ট। করিলে ,টাকা উঠিবে। অন্ততঃ পক্ষে বে 
পরিমাণ টাকার প্রকৃত সঘ্যবহার করিবার সামর্থা আমাদের আছে, সে পরিমাণ টাকার অভাব 
হইবে না। কিন্তুকি পরিমাঁণ টাঁক1 আমর! ঠিকমত সদ্যবহার করিতে পারি, তাহার জ্ঞান আমাদের 
দেশে সুলভ নহে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কাঁধ্য-পদ্ধতি হইতে এই কথা সগ্রমীণ “করিতে পার 
যায়। এই জ্ঞানের অভাব, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও বর্তমান শাসন-পদ্ধতি হইতে জন্মাইয়াছে। 

সুতরাং, এই অজ্ঞানতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন, কর্মকর্তগণের সাধন! আবশ্বাক। 
টাকা আদিবে। হয়তো অনক টাক আসিবে । টাকার সঙ্গে যে শক্তি আসে, সে শক্তিও 

আিবে-_কিস্তু £ই অর্থশক্তির সঙ্গে সঙ্গে এন সব লোক আপিয়। জুটিবে যে, তাহা!দর লইয়। কাজ 
কর! একেবারে অসম্ভব হইবে। বিরোধ বাধিয়! যাইবে । নিজে নিজে ঝগড়া করিয়। নষ্ট হইয়া যাইবে। 
স্থতরাং উপায় কি? এখন একেবারে বড় কাঞ্ের কল্পন। না করিয়া, ছোট ছোট কাজ আরম্ভ করিতে 

হইবে। এই কাজগুলি সম্য সদ্য ফলপ্রস্থত হয়, সে জন্ত চেষ্টা করিতে হুইবে। শিক্ষা-ব্যবস্থার ধি'ন 
ব্যবস্থাপক, তাহার পক্ষে শান্তিদংস্থাপক (11210011507 ) হওয়। আবশ্তক। নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা 

থাকিলে এই কার্য কর! যায় না। গোড়া সংস্কারক হইলেও এই কার্য করা যায় ন।- অস্ততঃ- 

পক্ষে বৃহদাকারে কর! বায় না। প্রকৃত স্থায়ী ও মহৎ কর্ম কগ্তে হইলে, একটি কথা সব্দাই 

স্মরণীয়। যাহারা দলবদ্ধ হইয়া এই কার্য কঠিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে 

সম্বন্ধ কি? তীহ'রা সকলেই কি একট! সাধারণ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, জীবনে মরণে 
বতধারণপুর্বক এক হইগ্পাছেন, অগব। প্রতোকেই চতুর, প্রতোকেরই নিজের নিজের মতলব অ'ছে? 
কেহই কাহাকেও প্রাণের ভিতরের কথা বলেন না। একট! সাময়িক উদ্দেগ্ের দ্বারা চাপিত হইয়! 
একতাবদ্ধ হইয়াছেন এবং সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করিতেছেন? বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় এই 
প্রশ্নটি নিয়রূপ ভ.বায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ইহারা কি-_“ম্বরূপ বৈভবের মিত্র,” না-_প্মাগ বৈভবের 

মিত্র?” ইগাদের সখা কি একটা 'র্ না ছায়।' ? এই প্রশ্নের বীমাংস। বড়ই আবন্টক। বর্তমান 
শিক্ষাপদ্ধতি ও শানন-পদ্ধতির গ্রভাবে, মানুষের সঙ্গে মানুষ, জীবনে মরণে ব্রতধারী হইয়! উচ্চ আদর্শের 
মন্দরদ্ব'রে সম্মিলিত হইতে পারে না। এখনকার দিনে একসঙ্গে বন্ধুর নত দল বাধয়া কাজ করিতে 
করিতে, কে.যে কাহাকে কখন বিপন্ন করিণে, কে যে কাহাকে কখন অতিক্রম করিয়া নিজের স্বাখ. 

সাধনের পথে বাহির হইন্! পড়িবে, তাহা নিরূপণ কর! বড়ই কঠিন। জাতীর শিক্ষা-পরিষদের ইচিহাসেও 
এঘটন ঘটিয়াছে। কিন্তু সে কথা সকলের জানা নাই। আমরাও তাহা প্রকাশ করিলাম না। 
বিলাতের রাজনীতিক দলাদলিতে ইহ! দৈনন্দিন ঘটন!| তাহাদের ইহা. সহিয়। গিয়াছে। তাহাদের 
যাহ! আছে, আমাদেরও তাহাই হওয়৷ স্বাভাবিক, দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সম্তাদায়ের অনেফেই 
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' এইক্প বিশেচনা ক্ষরেন'। ইহাতে তাহ দের দোষ নাই। যে শিক্ষাপন্ধতির মধা দিয়া ওাহাঁদের 
। মানলিক জীবন গাড়! উঠিয়াছে, তাহাতে এইরূপ বিবেচনা! করাই তাহাদের *ক্ষে তাভাঁবিক। 

কিন্তু বর্তমান আপ্দোলনের ভিতরের কথা এই যে, ইংলণডে যাহা হট্য়াছে বা হয়, আমাদেরও রে ঠিকৃ 
৷ তাহাই হইবে, এন্দপ মনে করা বিড়দ্বনা। তাহারা ৪পিবে তাহাদের মত, আমরা! চলব ভামাদের 
: মত। তাহারা ও আমরা, এই দুইয়ের মধো একটা প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্য আছে; সেই স্বাতান্তার সুত্র 
. আবিঙ্কৃত হইয়াছে এবং সেই স্বাতন্স্ত্রই বর্তমান আন্দোলনের গ্রাণ। সুতরাং, যাহার! দল বাঁধিয়া 

বক্তৃতা! করিতেছেন, ঠিক্ তাহারাই যে দল বাঁধিয়া কর্ম করিবেন, তাহার কোন অর্থ নাই। 
সকর্মীনির্ববাচনই প্রপান সমস্ত। । সহকর্মীনির্ধাচনের পর আদর্শ নির্ধারণ, তাহার পর অন্তমুখী হইয়। 
আদ্ধশক্তি নিরূপণ করিতে হইবে | 'কর্মের অধিকারী হইতে হইলে এইগুলি চাই। নতুব, বর্ধ 
বিকর্শ হইবে। বিকর্শা অপেক্ষা অকর্ধ শেয়ফর। 

একট! নকল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর! অ!মাদের পক্ষে খুবই সহজ । কিন্ত আজ দেখের হৃদয়, 
নকলে সন্তষ্ট নছে। বক্তৃতামঞ্চ হইতে অনেকেই বলিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ তাহ।র অন্তরাত্মার 

দর্শন লাভ করিয়াছে। আমরা ভরসা করি এ কথাটি সত্য। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেই চদ্ধিবে না। 
আমাদের কর্ধের দ্বারা এ কথাটিকে পতা করিতে হইবে। নকল বিশ্ববিগ্ভালয় শন্দের অর্থ-- 
কতকগুলি নামজাদ| বিশ্ববিষ্ঠ/লয়ের উপাধি-ওয়ালা বা বিদেশে লেখাপড়া শিথ্য়! অনেক 

লোক লইয়।--“সেনেট" “সিপ্ডিকেট,” 'কেকাণ্টি' গ্রভৃতি করিয়। সাধারণভাবে কতক গুলি আইন 

ছাপাইয়। দিয়া বলা হইল যে-মফংস্বলের বিদ্যালয়মূহ, যাহারা বাংলা ব। উর্দ, ব। হিন্দিংত 
ছেলেদের পড়।ইবে, দেশের শান্সুগ্রস্থ গ্রভৃতি পড়াইবে, তাহার! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অন্তভূত হউক। 

এই প্রকারের গঠনের নাম--নকল বিশ্ববিষ্ভালয় গঠন। কেন্ত্রে বসিয়া কাজ করিলে হইবে না।. 

পরিধি পর্যান্ত ছড়াইন্জ। পড়িয়া, দেশের ব৷ পল্লীগ্রামের লোকেয় প্রকৃত অভাব ও প্রয়োজন নিদ্ধারণপুর্বক, 

পরিধি হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে ধীরে ধীরে গড়িয়া আসিতে হছইবে। 

হিন্দু সমানগের দিক হইতে এই কাধ্য কি প্রকারে হইতে পারে? জামরা তাহার একটি 

উদাহরণ দিতেছি । যে-কোন হিন্দুর বাড়ী-ত য'ন্, তিনি আপনাকে পুরোহিতের বড়ই অভাব” এই 

কথ! জানাইবেন। পুরোছিভ যে দেশে নাই, তহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ যে পুরোহিত পাওয়া 

যায়, তাহাতে দেশের অধিকাংশ লেক অসন্ত্। বর্তমান শিক্ষ। পদ্ধতিতে এফ, এ, বি, এ পড়া কয়েক 

সহস্র ব্রাঙ্মণেষ ছেলে বদি গ্রামে পুরোহিতের কার্ধোর জন্থ গ্রস্তত হয়, প্রকৃত পুরোহিত হইতে হইলে যে 

চরিত ও শিক্ষা গ্ুয়োজন, তাহাদের বগি সে চরত্র থাকে এবং তাহাদিগকে যদি গুয়োজনীয় শিক্ষায় 

শিক্ষিত স্বরা বার) ভাহ। হইলে তাহা! দেশের গ্রক্কত দেব করিয়া, সঙগ্মানে উদযারের সংস্থান করিতে 
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পারে। এখন নিরূপণ করিতে হুইবে-বর্তমান সময়ে গ্রামে গির। পুরোছিতের কার্ধ! করিতে হইলে 
কি এ্রকারের শিক্ষার গ্রয়োজন। যিনি দেবতায় বিশ্বাদ না করেন, মন্ত্রে বা ক্রি্াকর্দে 
বিশ্বাস না কয়েন, তিনি যেন সুবিধাজনক চাকুরী পাইব বলিয়া এই পথে না আসেন। 
এই কার্য ধাহারা করিতে চাহেন, তাহাদিগকে দশকর্ম,। আসন, মুদ্রা, ভ্ভাস, ব্যবহারিক 
স্বৃতি ও ব্যবহারিক জ্যোতিষ শিখিতে হইবে । তাহা ছাড়া, কিঞিৎ আমুর্কেদি ও শরীর 

তত্ব, গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা বিধ:ন, সামান্ত কৃধিতত্ব ও আইন কানুন অর্থাৎ প্রজা সন্ফ আইন 

প্রভৃতি জানিতে হইবে। গ্রান্য পুরোহিত গ্রাম্য বিস্তালয়ে শিক্ষকের কার্য করিবেন। এই বার্ধ্য 
করার একটি সুবিধা আছে। হিন্দুমমাজে অনেক জাতি উপেক্ষিত হইয়া রহিয়াছে । উদাহরণ 

: স্বরূপে রাজবংশীজাতির নাম কর! যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে ও নিয় আসামে এই জাতি অতান্ত 

প্রবল। কিছুদিন হইতে ইহার! নিজেদের ব্রা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে । রঙ্গপুর সরকারী 
বিগ্ভাল:য় ইহাদের একটি স্বতন্ত্র ছাত্রাবামও আছে। এই জাতির সমিতির হাতে অনেক টাক1 আছে। 
ইহ্ীর ষদি উপধক্ত ত্রাহ্মণ পুরোহিত পান, তাহ! হইপে আদরপুর্বক গ্রহণ করেন। যে সকল 
ব্রাঙ্গণের ছেলেরা সাহেবের জুতার দোকানে পর্যন্ত চাকুরী করিতে প্রস্তুত হইয়! লেখাপড়া শিখিতে 

ছিল, তাহারা কি এই পৌরোহিত্য কাঁজ করিতে পারে না? কেবল রাজবংশীজাতি নহে, মাহিষ্য, 

সচ্চাবী, নমঃশূদ্র পৌগুঠ্ত্রিয়, প্রতি অনেক জাতি পুরোহিত গ্রহণে প্রস্তত। ধার এই কার্য 
যাইবেন, তাহারা কেরাণী হইয়া জন্মিয়াছেন কিনা, ইহ দেখিতে হইবে । আসল কথা, যাঁহাই করি 

না কেন, টাকা ও ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা সত্য সত্য কিছু হইবে না। দেশের কান করিতে 
পারে-_-এই প্রকারের মাহ্ষ কতগুলি আছে এবং কত গুলি গড়িতে পারা যায়, তাহাই দেখিতে হইবে। 

এই প্রকারে কেবল পুরোহিত নহে-_পুরোহিত, গুক, পুরাণ-পাঠক, কীর্তনের দল, চতীমঙ্ল, 
দুর্গামঙ্গল ও মনসামঙ্গলের দল প্রভৃতি বর্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
'এই সমুদয় লোক কর্দমীরূপে দেশের মধ্যে ছড়াইয়! পড়িলে এবং ইহারা একট! সাধারণ আদর্শ বা 
ভাবের দ্বারা কর্মরত হইলে, গ্রকৃত জাতীয় বিশ্ববিষ্ঠালয় গঠনের সুবিধা! হইবে। দেশে মঠ, মন্দির 
ও দেবোত্তর সম্পত্ভিসমূহ, শিক্ষা! ও ধর্ম গ্রচারের জন্যই দেওয়) হুইর়াছিল। তীর্থস্থানগুলি বিস্তা ও 
ধর্ম প্রচারের কেন্ত্র। সন্নাসীগণ ধর্ম ও শিক্ষ।-গ্রচারক | এই সমুদয় বাপারের ভিতর অল্প সময়ের 

মধোই নবজীবনের বৈহ্যতিক শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। কিন্তু কেবল মুখের কথায় নহে, গ্ররূত 
সাধনার ভাব লইয়! দেশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে । তারকেশ্বরে, চক্জনাথে, পুরীর এঘার মঠে, 
সপ্তগ্রামে, নবন্ধীপে, খেতরী ও রামকেলিতে, জয়দেবে, কেন বড় বড় নি বিচ্ঞালয় হইবে ন!? 
ছিন্দু জনসাধারণ জাগ্রত হইলেই ই অনায়াস-সাধ্য। 

বট 



জাম হিন্দুর পক্ষ হইতে কথাগুলি বলিলাম, ইহার লকল কথাই মৃ্ালমান সমাজ-সদ্ধে 
প্রগেগা। 

জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় নারী-শক্তির জাগরগ বিশেষভাবে আবএক | মাঞ্চিন দেশে জন- 

ষাগরণের শিক্ষা, শ্রীপ্লোকের দ্বার অতি হুন্দঃভাবে ও সুক্তে সাধিত হইনা থাকে। মন্দিরে 

দেববিগ্রহপৃজার অধিকার, শ্রীলোকের হস্তে ছাড়ি] দিয়৷ তাহার্দিগকে অল্প দিনেই শিক্ষিত করিয়। 

তোল! হায়। এই প্রকারে শিক্ষাগ্রহণে গ্রস্ত, সহল্্র সহত্র ঘুবতী নারী অসহায় অবস্থায় বসিয়া 
রহ্হাছে। আহ্বান করিলে তাহার। এখনই অগ্রসর হইবে। জাতীর শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণের এই 

বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত । 

নকল বিশ্ববিষ্ঠ।লয় করার বিপক্ষে যাঁছা বল! হইয়:ছে, তাঁহার বিশেষ কায়ণ আছে। বর্তমান 

বিশ্ববিষ্ঞালয়, তাহার শিক্ষাদ!ন কার্ধ্য যে সমুদয় লোকের দ্বারা পরিচালনা করিতেছেন, সে সমুদয় লোক 

অপেক্গ! উপযুক্ততর লোক আমাদের হাতে আছে কিনা, তাহা পরীক্গ! করিয়া দেখ উচিত। স্বীকার 

করিলাম যে, বর্তমান বিশ্ববিচ্য(লয়ে বাহার। শিক্ষাদান করিতেছেন, তাহার! বৈদেশিক চিস্তা-পদ্ধতি 

দ্বারা একেবারে অভিভূত। তাহাদের শিক্ষাধীনে থাকিয়া কেবল ক্রীতদাস ওস্তৃত হয়--নান্ুষ 

গ্াস্তত হয় না। আমর! জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয় করিয়! মানুষ ওতস্ত করিতে চাই । কিন্তু আমর! 

'জাতীয়' এই কথাটি বলিতেছি বলিয়াই যে, বৈদেশিক চিন্তার মে.হপাশ হইতে নিমুক্ত হইয়াছি, তাহ! 

কে বলিল? পূর্বে যখন বিশ্ববিগ্তালয় হইয়াছিল, তখন অধিকাংশ শিক্ষক কিরূপ গ্রক্কৃতি লইয়া 

আসিয়াছিলেন, তাহ! অজ বেশ বিবেচনা করিয়। দেখিতে হইবে। অনধকারী লোক বড় বড় কাজ 

করিতে যায়) কাজ হয় না। তখন তাহারা নিজেদের দোষ দেখিতেই পায় না, যত দোষ অন্ত লোকের 

উপর চাপাইয় দেয় । ইহ'র ফল বড়ই ভয়াবহ। ইছাতে দেশের চিন্তে নৈরাস্ত বৃদ্ধি হই! থ|কে। 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতেই হইবে, এবং আমি বিশ্বাস করি এই কার্য আমর! করিতেও পাঠিব। 

কিন্ত বিশ্ববিভালয় কগ্ধিবার জন্ক ধাভীরা! সকলের আগে ছুটিতে ছুটিতে আসিবেন, তাহাদের অনেককেই 

মিষ্ট কথায় তৃষ্ট করিয়। সরাইয়। দিতে হইবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি-ওয়াল! লোকেরা 

কেবল মাত্র সেই উপাধির জোরে যদি নূন শিক্ষালয়ে উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপকতা পান, তাহা হইলে 
আবার আমাদের নকল বিশ্ববিস্তাপয়ের নাকাল সহিতে হুইবে। 

জাতীয় বিখবিষ্ঞালয়ে লাধারণ বিভাগ কিরূপ হইবে, একটি উদাহরণের দ্বার। তাহ! ব্যক্ত 

করিতেছি । গ্রার খার বৎসর পুর্বে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটএ, ইংলগ্ডের মহাকবি টেনিশনের 

প্রয়ণে একটি সান্ধা-সঙ্গিলন হইয়াছিল। অধ্যাপক ক্যানিংহাম, এখন ধিনি আসামে রহিয়'ছেন, তিনি 

তখন নৃতন এদেশে আসিয়া গ্েসিডেব্সি কফেজে অধ্য।/পকের কাঁধ্য করিতেছেন। এই সাহ্বেটি 
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সান্ধয-সম্মিলনের আলোচনা-সভাঁর সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রশ্ংশাঁর সহিত এম, এ-বি,এ পাশ করা 
ছেলের! কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িলেন। প্রবন্ধগুলি শুনিয়া সভাপতি বলিলেন-_“ামি বালক কাল হইতে 
টেনিশনকে বড় ভাঁলব।সি। ভারতবর্ষের প্রতিও আম!র গভীর অনুরাগ আছে। এই দেশ, একটি 
প্রাচীন সভ্যদেশ। ইহাদের বছ প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতি আছে। আমি যখন গুনিলাম যে টেনিশন্ 
সম্বন্ধে এদেশের ছেণেরা আলোচনা করিবে, তখন খুব আশা ও কৌতুহলের সহিত সভায় যোগদান 
করিলাম। আমাদের দেশের কবি টেনিশন--আমরা তাহাকে একরপ বুৰিগাছি, ভারতবাসী তাহাকে 
কিরূপ ভাবে বুঝে, তাহ! জানিবার জন্ত আমার কৌতুহল হইয়াছিল এবং আশ! হইয়াছিল যে নৃতন 
কিছু শুনিতে পাইব। বড়ই ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমি একেবারেই নিরাশ হুইয়াছি। 
বিলাতের সাধারণ সমা'লোচকের! যাহা বলে, তাহারই গ্রতিধবনী মাত্র শুনিলাম। ভারতবর্ধীয় চিন্ত 
বলিয়া যে একটি জিনিষ আছে, তাহার অনুমাত্রও পরিচয় পাইলাম না।* 

এই গ্রাবন্ধ যাহার! পড়িয়াছিলেন তাহারাই বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ের কৃতিছাত্র । অন্ত স্থানে তাহার! 

যদি চাকুরি না পান এবং যদি দেখিতে পান যে জাতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের জন্ত অনেক টাক] উঠিয়াছে, 
তাহা হইলে ধোগাড়ের জোরে, খোসামুদির জোয়ে, আম্গত্য ও সুপারিশ পত্রের তেরে, তাহারাই 

বিশ্ববিষ্তালয়ে আসিবেন। তীহারা যে জাতীয় বিশ্ববিগ্তালয়ের লোক, ইহ। দেখাইবার জন্ত হয়ত 
টিকি র।/খিবেন, লোক দেখাইবার জন্য কোশা কুশি হাতে করিকজ। গ্গান্ন(ন করিবেন । কিন্ত ভাৰ- 

জীবনে ও শক্তিতে তাহার! যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিয়। াইবেন। ইহারই নাম--নকল বিশ্ববিস্তালয় | . 

আমর৷ জাতীয় বিশ্ববিদ্তালয়ের সাধারণ বিভাগ বা সাহিত্যিক বিভাগ দাড় করাইতে পারি, এ 
গ্রকারের লোকবল যে আমাদের আছে, তাহ! আমর! এই মুহূর্ত হইতে সগ্রমাণ করি না কেন? 

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-_এই সব বিষয়ে চিস্ত ও ভারতীয় চক্চুর সাহছাযো আমর! কি বলিতে পারি 

তাহা! আমাদের প্রদর্শন করা উচিত। নতুবা একট। নুতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারে না। প্রাচীন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা চাকুরী না পাইবে তাহারা নূতন বিশ্ববিদ্ালয়ে আসিবে। আবার নূতন 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, প্রাচীন বিশ্ববিদ্ধালক্ন বেশী টাকা দিরা লইক়! 
যাইবে | হয়ত এই প্রকারে নৃতন বিশ্ববিষ্তালয়ের সম্পাদক, পুরাতন বিশ্ববিষ্ভালয়ের তাইস্চেন্সেলার 
হইবার আশ! পাইলে, নূতন বিশ্ববিগ্তানয়ের কিছু অনি করির। পু্লাতনে চলিয়া! যাইবে ! 

বর্তমান বিশ্ববিদ্তালয় রাজনীতিক কারণে যাহার। ভাঙ্গিতে চাহে, তাঁহাদের প্রতি আমার কিছু 
বণিবার নাই। কিন্তু নৃতন বিশ্ববিগ্ালয়ে বাহার! পড়িতে চাহেন, তীহারা সহিঞ্চভাবে আমার কথাগুলি 
গুনিলে, আমি পরম বাধিত হইব এবং আশার আরে যাহ। বলিবার আছে, তাহ! সত্বুর নিবেদন করিষ। 

৬ 
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মাধবাচার্ধ্য ও কৃষ্দাঁস 

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে যে নকল মহপুরুবের ভীঙীমতাগবত গ্রন্থের গদ্ভানুবাদ জনস|ধারণ মধ্যে 

প্রচায় লাভ করিয়াছে, প্রীঞ্ীমহাগ্রত় শ্ীচৈতন্দেবের শ্যালক, মাধবাচাধ্য তাহাদের মধ্যে অন্ততম। 
মাধবাচার্ধা, প্উবিষুঃপ্রিয়াদেবীর় খুল্পতাত কালিদাস মিশ্রের পৃত্র। ইহার গ্রন্থের নাম- শ্রীরুষ্ণমন্বল, 
হখ।.... 

চিন্তিয়। চৈতন্ঠ চন্ত্র চরণ কমল। 

দ্বিজ শ্রীমাধব কহে শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥ 

কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থের শেধার্দে “ভাগবত সার' নামে ভনিতা৷ আছে, যথা-_ 

(১) গুন গুন ভক্তজন হয়ে একমন। 

ভাগবত সার দ্বিদ মাধব রচন ॥| 

(২) পরাশর নামে দ্বিজ কুলে অবতার । 

মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥ 

উকষ চরণ ম।ত্র ভরস। আমার। 
রচিঝ ভাষায় গ্রন্থ ভাগবত সার ॥ 

“ক মঙ্গল" নাম দিয়। জীবন চক্রবর্তী প্রভৃতি, শ্রীমভাগবত গ্রন্থের মন্ানবাদ রচনা করিয়াছেন। 
শ্ীথ্ড নিধাণী কবি নিত্যানন্দ ব। বলরাম দান বিরূচিত “প্রেমবিলাস” নামক গ্রন্থে, মাধবাচার্ঘয 

| সন্ধে এইরপ লিখিত আছে-- 

১... ছছুর্গাদাল মিশ্র সর্বাগুপণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়। নগর ॥ 
তাহার পরথীয় হু জ্ীবিজয়া নাম। প্রসবিল! ছুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ 

 'জোষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাম। পরম পঙ্চিত সর্বগুণের আবাস ॥ 
 বনাতিন পত্ধীর নাম হয় ষহামায়!। এক কন্তা প্রসবিল নাষ বিষুটপ্রির। | 
আর এক পুঁজ ছৈল বসতি গুপধাম। ভীধাদব নাম তার হয় আখ্যান ॥ 

এ 
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কালিদাস মিশ্র পত্ধী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ব সর্ব গুণধাম ॥ 

গু ঙ্ঁ রঃ রি 

ভ্রীমংভাগবতের জী ন্ধ। শীত বর্ণনাতে তিছে। করি নান! ছন্দ ॥ 
রাখিল গ্রন্থের নাম উুক্রেকমঙ্গল। গ্রীচৈতন্ত পদে তাহা সমর্পন কফৈল॥ 
শ্রীকষচৈতন্ত তারে উ্ীল অনুগ্রহ । সর্বভক্তগণে তারে করিলেক ন্গেহ ॥ 

-৮১৯শ বিলাশ (“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'--৩য় সার, পৃ ৩৮৮) 

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হইতেছি-_- 

দুর্গীদাস মিশ্র 

-জীবিজয়া 

| 
সনাতন পরাশর বা কালিদাস 

্ীত্ীবি প্রিয়া যাদব মাধবাচার্যা . 
দা ীীচৈত মহাপ্রভু প্র | ('কৃষমঙ্গল' বা 'ভাগবতসার' রচগ্িতা) 

কক 

রা 

(“কৃষ্ণমঙ্গল”-রচমিত। ) 

এই বংশ-তালিকায়, আমরা 'যাঁদব নদন* শ্রীরুষ্গদাসের নাম অতিরিক্ত সংযুক্ত করিয়াছি। এই 

কষ্দাসের সহিত, এতদিন সাধারণের পরিচয় ছিল না) এমন কি, যাহারা জীগ্রীবিষুপ্রিয়া ঠাকুরামী 
পরিবার বলিয়া! আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাহারাঁও, ইহার পরিচয় বা নাম পর্যন্ত অবগত নছেন 
( ভ্রীজীগৌরাঙ্গ মৃত্তি পরিচয়--৯৮ পৃঃ ইতাদি)। আমরা, এই যাদব.ননান কৃষ্াদাসের কথাই 
বলিব। 

মহাপ্রভু-পড়ী শ্রীক্রীবিষ্ুপ্রিয়! দেবীর খুক্লতাত-পুত্র মাধবাচার্ধ্য এবং ভাত যাদবের পুর জীকধগাস 
উভয়েই সমবিষয়াবলম্বনে, একই নাম দিয়া বিভিন্ন সময়ে, ছুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ফারাছেদ। 

কষ্ণদাস বিরচিত 'রৃষ্ণমঙ্গল' পুস্তক, এ যাবত মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া আমর! খবগত লহি-- ₹ৃষ্গাস 
প্রণীত পুস্তক সম্বন্ধে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাঁস বিষক কোন পুস্তক বা প্রবন্ধেও আলোচিত ইাছে 
হলিয়| মনে হয় না। আমর! 'ভীরুফমঙ্গল গ্রন্থের একখানি খতিত ও জার এখখাদ নর লিক 
প্রাচী পুবি রাত হইয়াছি-- সিটি রতন” গাইরেরী পি দ্ং১৯৯ ও ১৫৪) এ 



বনানাপ্রপঙ্গে কৃষ্ণদাল, ম!ধব চা) সথদ্ধে দি খিয়ছেন-_ 
"মাধব আচাধ্য বন্দ কবিত শীতল। জাহার রচিত পীর শীকফ্মঙগল। 

৮" পূর্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচাধ্য গোনা । মনে অনুষট্টী সেই অনুসারে বাই। 
লিখিতে ন! পারি মনে সদাই তরাস।' না জানি শদী মোর করে সর্বনাশ ॥ 

'আচীধ্য দেখিঞা গ্রন্থ ফরিল বাধান। রস পাঞ (করে অমুত সমান | 

দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার । হেতাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার | 

তাল অন্তর ধরে জেবা জন গান করে। তাহার চরণ বন্দ সভার ভিতরে ॥ ইন্যাদি 
গ্রন্থে ভনিত1 এইরূপ--- 

(১) মায়ের বচনে আখি করে ছঞ্ছল। কৃষগদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্চমঙগল ॥ 

(২) অমিয় অধিক তাঁর বদনের হাল। চরণ নিছনি লএ। গায় কৃষ্ণদ।স ॥ 
(৩) এই মত আনদে সানন্দে দিন যান । ব্রজলীলা বিস্তারিঞ কৃষ্ণদাস গায় ॥ 
(৪) পঞ্চামৃত অন্নব্যঞ্জন করিল! ভোজন। কষ্খদান করে আশ পাদ সম্বাহন॥ 

(৫) ৰংসপুচ্ছধরি, গোলক্ষের হরি, ফিরএ বালক বেশে। 

যাদব-নদগন, করে নিবেদন, মোর কিবা শেষে ॥ 

ক₹ষ্দাস, হ্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচন! করিলেও, অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ ভনিতা! লিখয়াছেন - 
(১) নন্দের মন্দিরে হরি করিল! প্রকাশ । মাধব রচিত গীত গায় কৃষ্গদাল ॥ 

(২) গুনি আনন্দিত হৈল। রাজ! পরীক্ষিত। কৃষ্ণদাস বিরচিল মাধব রচিত ॥ 

(৩) মাধব রচিত গান, ভতকতজনের প্রাণ, কান্দে কষ্দাসের সহিত ॥ 

(৪) মাধবচরণ রেগু, আর না রাখিব তনু, বিরচিল বাদব নন্দন ॥ 

সুতরাং, আমর। নিসংশয়ে রুষ্দীমের নীম, এই বংশতালিকার সংযুক্ত করতে সাহমী হইলাম। 
গ্রন্থকার, পূর্বোক্ত ভনিতা বাতীত, গ্রন্থ মধ্যে অপর কোনরূপ বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় এদান 

ফরেন নাই। 
কুষ্ধদাম ও মাধযাচার্যের রচনার তুলনা, হ্বতন্থভাবে আলোচন।র বিষয়। এইস্থলে, কৃষ্খদাসের 

চলার আদর্শ ন্বরূপ আমর! যথেচ্ছভাবে, পু'থর একস্থল হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতে'ছ _- 
 ॥ফ্কান্ছে নদ, নিরানন্দম যত ব্রজবাসী। কার বোলে বিষজলে প্রবেশিলে আস ॥ 

পিস্বারলি মুখতুলি চাহ একবার। তোমা বিনে বৃন্দানে হৈল অন্ধকার॥ 
ূ উচছখলে : বাস্ধ্যাছিল তোরে। জলে থাকি দেখাদেহছ এাণরাখ মোরে। 
তোমা ধিদে এতদিনে মন্পিধ সর্বধা। নহেবাপ ঘুচাতাপ মোরে কহ কথা। 



শীঞ্রীবিষুপ্রিয়া-পরিবাবেব ছুইজন কবি 8৫ 

রানীকহে কালীদহে মঞ্জিল কানাঞ্ী। মাবলিতে ভ্রিজগতে - জার বেছ্ মারি ॥ 
ফাটে বুক তোরমুষ নাদেখিলে মরি। নাদেখিব 'নাশুনিৰ বচন মাধুত্রী। 
তোর শোকে হানেবুকে ব্রজগোপী ধত।  তোলগা” বষোলমা জনমের মত॥ 

ছলালিয়া মাবলিয়া আইসমোর কোলে। নছে বাপ দিবঝাপ্ এই বিষ-জলে॥ 
ক্ষীর টাছি আনিয়াছি কেখাইবে আর। পড়েআছে মোরপাছে সঙ্গতি তোমার ॥ 
উনমত গোগী যত হরি নাদেখিরা। মরেরাণী অনাধিনী বুক বিদগ্বিয়া ॥ 

মে হেন ন্ন্দর মুখে নাহি দিবচুম্ব। আজি হৈতে শুন্য হৈল কালিন্দি কাব । 
ও চাদ বদনের বাণী অমিয়ার ধার। গুনিতে ভুড়ায় ছিন্ন বচন তোমার ॥ 

গ্রথমে পুতন। আসি কক্িিবিষস্তন। তাহাতে করিল! রক্ষণ দেব মারায়ণ । 

সকট ভাঙ্গিয়া যবে পড়েছিল গায়। বাচিল তোমার প্রাণ হরির কপায়॥ 

ভাঙ্গিল জমলয় তরু পড়িল উপর। তাহাতে করিল রক্ষা ভবানী শঙ্কর ॥ 
৭ বারে বারে রক্ষ। পাইলে দেব অনুগ্রহে । এবার ঠেকিলা বাছ পাঁপ কালিদছে ॥ 

উপরে ন1 উড়ে পক্ষী প্রাণী নাছি আইসে। বিষজলে ঝাঁপ দিলে কেমন সাহসে ॥ 

বিষের জলেতে যবে প্রাণ হৈল হত। অভাগিনী মা বলিয়। কান্দিয়ছ কত ॥ 

ননীর পুতলি তন্থ রৌদ্রে মিলায়। পরশে আলুয়া গেল বিষের জালা ॥ 

আর না উঠিবে বাছা না খাইবঝ| ননী। আর ন] বাচিবে বাছা তোমার জননী ॥ 
গ্ীদাম সুদাম সঙ্গে না চরাবে ধেণু। গড়াগড়ি যায় কুলে তোর সিঙ্গ। বেণু ॥ 

এতেক বিলাপ করি দঢ়াইল চিতে । নিশ্চয়ে চলিল1 সভে জলে ঝাঁপ দিতে ॥ ইত্যাদি 

রন্থথানি গীত হইবার জন্ত রচিত। মধ্যে মধ্যে--কর্ণাট রাগ, গৌরী রাগ, জ্রীরাগ, বড়ারি 

রাগ- ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এই অপ্রকাশিত গ্রাচীন সুন্দর গ্রস্থখানি অচিরে প্রকাশিত হওয়া 

একান্ত আবশ্যক | গ্রন্থথানি, বৃহৎ পু'থির আকারে ১২৪ পৃষ্ঠ! পরিমিত । 

আমরা উপরে যে বংশ-তালিক! প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে মতভেদ আছে। প্বঙ্গভাষধা ও. 

সাহিত্য" পুস্তকে, 'প্রেমবিলা”-গস্থের ১৯শ অধ্যায় হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্ো--. 

আর এক পুত্র হৈল অতি গুণব!ন। | 

শ্রীধাদব নাম তার, হয় আখ্যান ॥ 

এই শ্লোকটি, ভ্রীষপোদালাল তালুকদার-সম্পাদিত, প্রেম বিলাস, গ্রন্থে (পৃঃ ১৮৩-৮৪, ২৪০- 
৪২, ৩২৮, ২৩৮ ; নাই । 'জ্ীনবনীপ দর্পণ! পুস্তকের ২৩ পৃষ্ঠার উদ্ধত অংশেও, এই শ্লোক টি পাইতেছি 
না। | রি % 



রি, ২0 ধীর 
এড নান জীপ বর্পণ'-রচর়িতা বলিতেছেন-_ 

_ স্/পধিলাধ গ্রন্থের বর্ণন অুসারে ভবিষুত্রিয়া ঠাকুয়ামীর সহোদর ভ্রাতার কোন প্রসঙ্গ নাই ূ 
খুড়তুতে। ভাতা জীমাধষাচাধ্যেজ নাম পাওয়া গেল। এই মাঁধবাচার্ধ্য বিবাহ না করিয়াই শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন কক্বিযাছিলেম। এদিকে, ভগ্রীমহাগ্রতুঞ্জ সেবাইত-গোসাীগণ আপনাদিগকে শ্রীজীবিষুপ্রিয় 
ঠাকুরাদীয সহোদর ভাতার বংশধয় বলিয়া, ও 'ভীজীবিষু্রিয়া পরিধার, অর্থাৎ তদীয় শিল্যান্থুপিয্য বলিয়াও 
পরিচয় দিবা! খাকেন। কিন্ত এতদ্সম্বদ্ধে তাহাদের নিকট কোন গর্ত প্রণ।লী' তালিক৷ অনুসন্ধান করিয়া 
পাই নাই। তাহাদের নিকট জীঞ্জবিষুপ্রিয়! ঠাকুক্নাণী কিনব ভ্রীমহাপ্রভূর সম্পর্কিত কোন প্রাচীন বস্তও 
পাওয়! গেল ন1। আবার তাহাদের যেষে বংশ-তালিক। আছে, তাহাতেও বিভিন্নমত পরিলক্ষিত 

হইতেছে। সেবাইত প্রপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট হইতে যে ভালিক1 পাইয়াছি, তাহাতে দেখা 
যাইতেছে যে--জীগ্রীবিকুপ্রিয়! ঠাকুরাণীর ভ্রাতার নাম প্রীযাদবাচার্ধ্য, ইহার পুত্র মাধবাচার্ধ্য” অপর 
সেবাইত শ্রীল পরচ্ন্র গোস্বামীর নব্য গ্রকাশিত 'গ্ীগৌরাঙ্গ মুর্তি পরিচয়, গ্রন্থে যে বংশাবলীর বিষয় 

বধিত আছে, তন্ারা! জাত হওয়া যাইতেছে যে 'ভ্ীবিষুঃগ্রিয়! ঠাকুরাণীর ভ্রাতা জ্ীমাধবাচাধ্য, হার 
পুত্র শ্রীযাদবাচার্ধ্য। লেহাইত গোস্বাধিগণের কোন্ বংশাবলী সত্য ও কোন্টি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় 
কর! কষ্টসাধ্য ধ্যাপায়। যাহা হউক, নিয়ে ভিনটি তালিক! উঠাঁইয়। দেওয়া! গেল-- 

(১ 'প্রেমবিলাস- গ্রন্থে 

শ্রীহুর্গা্াষ মিশ্র 

| 
জ্বীসনাতন মিশ্র শ্রীকালিদাস মিশ্র 
| _শ্রীমহামায়া | -প্রীব্ধযুখী 
জীবিফুপ্রিয়। শ্রীম।ধবাচাধ্য 

(২) জপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট গ্রাণ্ত-. 

_জ্রীসনাতন মিশ্র 

উ্রবিকণত্রিয়া শীাদবাচা্ 

জশাধাগ 



জীপ্রীবিষুপ্রিয়া-পরিবাঁরের ছুইজন কৰি | ৪. 

(৩) হ্ীপরচম্ত্র গোস্বামীর নিকট প্রাপ্ত-- | 

শ্রীনাতন মিষ্র 

শ্রীবিষুপ্রিয়া চা 

| ্ীাদবাচার্য 

. “িবধীপদর্পণ'-গ্রন্থের এই অংশটুকু প্রথমে ১৩২৪ সালের ওরা কার্ধিক তারিখের 'উঞ্ীবিষুজিয়া 
ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রকাশিত হয়। ১৫ই অগ্রহায়ণের কাগজে, নবদ্বীপ-নিবাসী গ্রীযুক 
নন্দলাল দেবশর্ম।-লিখিত এততসন্ন্ধে যে প্রতিবাদ প্রকাশিত হর, আমর! এইস্থানে তাহ! সন্নিবেশিত 

করিলাম-_ 

_. শ্ৰাবাজী মহাশয় প্রেমবিলাসের কথা লিথিয়াছেন, কিন্তু পুরাতন প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়। যায়, ভ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের আর একটি পুত্র ছিলেন, ধাহার নাম শ্রীধাদৰ মিশর । বথ|-.. 

প্মনাতন পত্বীর নাম হয় মহামায়!। 

এক কন্তা। গ্রসবিলা নাম বিধুঃপ্রয়! ॥ 

আর এক পুত্র হইল অতি গুধধাম। 
প্রীযাদব মিশ্র নাম তাহার হয় আখ্যান ॥” 

প্রীপ্ীবংনী শিক্ষাতে যথ1-_- 

“তবে প্রভূ ্ীষাদব মিশ্রের নন্দনে। 

নিয়োজিত করিলেন প্রভুর সেবনে ॥* * 

পণ্ডিত প্যারীলাল গোস্বামী ভাগবতরদ্ধ মহাশরের লিখিত বংশ-তারিক। ও ব্রা তত্ব 
দীপিকা” প্রণেতা পত্ডিত জ্রীশশীভৃষণ গোন্বামী ভাগবতরত্ব মঙ্ভাশয়ের লিখিত বংশ-তালিকার সহিত 

সম্পূণ মিল আছে। শ্রীশরৎচন্ত্র গোস্বামীর মহাশয়ের শ্রীমহাপ্রভুর গতীমূর্তি-পরিচয় গ্রন্থে ছাপার 

ভ্রমবশতঃ শ্রীপাদ সনাতন মিশরের পুত্র যাদবাচার্্যের স্থানে মাধবাচার্য হইয়াছে, ছিতীয় সংস্করণে তাহ! 
সংশোধিত হইবে । দাস মহাশয় শীধাম সন্ধন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিরাৰ গত আঙিনের 
*্্রঞগৌরাঙ্জ সেবক' পত্রিক। ভষ্টবা 1” 

“জ্ীগৌরাঙ্গ মূর্তি পরিচয়”-পুস্তফে লিখিত আছে-. 
কিছুদিন পর তিনি (রীগ্রীবিধুওপ্রিয়! দেবী ) স্বকীয় পুত্র গ্রতিম এ জীষাদবাচাধ্যকে ক্ষ 



ঘ উঠি ৰং 

নি ক পু 

এদান করিয়া জমৃষ্ঠিসেবাঃ নিযুক্ত করিয়াছিলেন | তাবধি এতাবৎক।ল পর্যন্ত ভ্ীধামের গোরা 
সুষ্ধি সেব পৃজাদি শ্রীমদ্যা বাচার্য্যের বংশধরগণই করিয়া আমিতেছেন। * ক * 
 জীঙাদবাচাধা প্রীবিষুপ্রিয়! দেবীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করায়, তদীয় বংশধরগণ 'জীবিষুপ্রির়া 
পরিবায়' বলিয়া খ্যাত। _শ্রীম।ধবাচার্ধ্য বিষুঃপ্রিয়ার সহে।দর ছিলেন।” ইত্যাদি (পৃঃ ৯৮) 

এখন, আমাদের প্রদত্ত বংশ-তালিক1 এবং “নবন্ধীপদর্পণ” পুস্তকে প্রদত্ত তিনটি বংশতালক1__ 

ইহার মধ্যে কোন্টি প্রামাথা, তাহার নিরূপণ হওয়া একান্ত আবক। বলা বাছুলা, আমরা “কষ, 

মঙ্গল'- রচিত কৃষ্ণদাসের ভনিত। এবং “প্রেমবিলাস+ গ্রন্থ অবলম্বনে যে বংখ-তালিক! প্রস্তুত 

ফবিধাছ্ছি) তাহাই সমধিক বিশ্বাসযোগ/ বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে, উপযুক্ত ও লুদৃঢ় প্রমাণ 'দ্বার। 

ফেছ আমাদের মত খণ্ডন ব। পোষণ করিতে অগ্রসর হইলে, কৃতার্থ হইঘ। 
রীশিবরতন মিত্র 

আলোচন! ও অনুশীলন 
সাহিত্য-সমন্মিলনের একদিক্ 

মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত ভীযুক্ত পল্মনাথ বিস্তাঝবিনোদ মহাশয় বংসর বংলর যেরূপ লিখিয়! 

থাকেন, সেইরূপ, “নৈহাটি বন্কিম-সাহিত্য-সশ্মিলন* সম্থন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি শ্রাবণ 
মাসের নবাভারত পত্রে গ্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধে তাহার যাহা লেখা উচিত, তাহাই 

লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের পাটাক। হইতে নিয্ের অং ংশটুকু অমর] সংগ্রহ করিয্জ। রাঁখিলাম-_ 

“কেবল একটি প্রস্তাব বিষর্ন-নির্বাচক-সমিতিতে পরিগৃহীত হইলেও প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মন্মথ 

মোহন বন্গু মহাশয় লাধারণ সভায় উহ? উপস্থাপিত করিলেন না। প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য ; মর্ম এই 

ছিল,-সম্প্রতি আর্ট ও দঁজানের নামে যে সব ছুর্নাতি ও কুরুচি গ্রস্থাদিতে প্রশ্রয় পাইতেছে, তাহার 
গ্রত্িষানাথ ধত্ব করিতে হইবে। (ঠিক কথাগুলি শ্বরণ নাই ।) জানি না কেন এইরূপ সংপ্রন্তাব 

সহস। প্রত্যাহত হইল ।৯ 
এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়। ভালই হইয়াছে । কারণ, সম্মিলন দাগিত্ব-অধিকার-সম্পন্ন প্রতি- 

দিষি গণেয় সভ। নহে,-এই শ্রেণীর গ্রন্থ-প্রচার, যে সামাজিক কারণে সম্ভব হইয়াছে, সাহিত্য-সম্মিলন 

সেই কাকণ নির্ধৃক্ধ নছে। প্রস্তাবটি ভাল হইতে পারে-_সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হইলে তাহ! 
উপযুক্ত পার্ক উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া চিনন-্মরণীয় হুইয়। থাকিভ। . 

রর 



গীতার ধর্ম ও তাহার অধিকার 

কুরুক্ষেত্রের যুন্বস্থলে জগদগ,রু শ্রীভগবান্, গীতাশীস্ত্ররে উপদেশ গুচার 
করিয়াছিলেন অর্ভ্বন এই উপদেশের শ্রোতা । অগ্ভ্ভন যখন এই উপদেশ শোনেন, 

তখন তাহার সংস।র ছাড়িয়া বনে যাইবার সময় নহে। মানুষকে সংসারে আসিয়া অনেক 

কম্ম হ্ুরিতে হয়, অনেক প্রকারের সঙ্কটে ও পরীক্ষায় পড়িতে হয়। এই সঙ্কট ও পরীক্ষা 

যাহার জীবনে যত বেশী, আমরা তাহাকেই তত বড় লোক বলিয়া স্বীকার করি। 

নানারূপ সঙ্কট, বিপদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়! জীবনের পথে চলিতে চলিতে, কোন কোন: 

ভাগ্যবান ও বীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন চিহিত মানবের জীবনে, এমন একটা সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত 

হয়, য'হা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিরই জীবনের সর্ববপ্রধান ঘটনা নছে.__সমগ্র মানবজাতির 

ইতিহাসের একটি চিরম্মরণীয় ঘটন!। অর্জুনৈর জীবনে এই প্রকারের ঘটনা একবার 

ঘটিয়াছিল,--মহধি বেদব্যাস. তাহার অমরগ্রন্থ মহাভারতে, এই ঘটনাটিকে অমরতা ও 
নিতাযতা দান করিয়াছেন; আর এই ঘটন1 ঘটিয়/ছিল বলিয়াই ভগবান্ গ্রীক, তাহার 

উপদেশ অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জগতে প্রচারিত করিয়াছেন। আঁ ভগবণ্দীতা 

সমগ্র পৃথিবীর আদরের বস্তু, এমন সভ্য দেশ নাই যেখানে গীতার সমদির হয় নাই, এমন 

উন্নত ভাষা নাই, যে ভাষায় গীতার উপদেশ বিস্তারিতরূপে প্রচারিত হয় নাই। 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে এই গীতার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল । যিনি প্রথম গুনিয়া- 

ছিলেন, তিনি একজন যোদ্ধ! ও কন্দ্নী এবং এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি সংসার ত্যাগ 
করিয়া বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করেন নাই, তিনি যুঙ্ধ করিয়াছিলেন, -সংসায়ে বীরের চ্চায় 

কণ্ধ্ম করিয়াছিলেন। অতএব এই কলিকাতা মহানগরীতে গীতাশাস্ত্রের আলোচন! বিশেষ": 

ভাবে প্রয়োজন। এই মহানগরীও কুরুক্ষেত্র, এখানে ধীহারা আছেন, তাছারা সকলেই 
যোদ্ধা এবং এই যোদ্ধগণের মধ্য জনেকেই্ট আশাপূর্ণ-হুদয়ে যুগ্ধ করিতে আসিয়া! নানাবিধ 



রি বীরভূম 

কারণে অনসন্ন হই! পড়িয়াছেন। অবস্থা অঙ্্নেরই তুল্য-_তবে ক্ষুদ্র আক।রে। কিন্তু 

অভাব এই /অচ্দ্ুনের রথে মারথী ছিলেন-_স্বয়ং ভগবান্ বিফ | আমাদেরও রথে 

তিনি আছেন, কিন্তু আমর! তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহার হাস্তে মনের লাগাম 

তুলিয়! দিয়া, তাহার শরণাগত হইয়! বলিতে পারিতেছি নাঁ- 

শি্যুন্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপরনম্। 

ছে কৃষ্ণ, ছে চির-সারথী, আমি তোমার শাসনারহ, আমি তোমার 'শরণাগত, আমায় শিক্ষা 
দাও, যাহাতে আমার প্রকৃত কল্যণ হয়। 

আমানের সকলেরই অবস্থা যখন এইবূপ, তখন গীতা শ্রবণ ব/তীত আর ওষধ কি 1 
গীতার কথ! গুনিতে হইলে গ্রারস্তে মনে রাখিতে হইবে-তামামা-হিস।াবে বা তরলচিত্তে 

গীতার কথা শুনিব না| ইহা গীতারই উপদেশ । গীতার শেষ অধায় অর্থাৎ অফীদশ 

অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকটির অর্থ আলোচনা করিলেই আমরা জানিতে পারিব,_-এই উপদেশ 

প্রবণ করিবার অধিকারী কে 1--এবং কিরূপ হুদয়-মন লইয়া গ্াতার উপদেশ শ্রবণ 

করিলে, এই উপদেশ আমদের জীবনে প্রকৃত চুফল-প্রসূ হইবে ও আমরা জীবনে প্রকৃত 

বিজয়-গৌরব লাভ করিতে পারিব। 

ইনদস্তে নাতপন্কায় নাঁভক্তাঁয় কদাচন। 
ন চাঙঅমবে বাচ্যং ন চ মাং যেশ্স্ভাক্কয়তি ॥ 

পৃজ্যপাদ শ্রীধরম্বামীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্লোকটির তাতপর্য্য নির্ধারণ করিতে হইবে। 
গীতার্থতন্ব শ্রীভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশ মানব জগতে 

প্রতিষিত করিছে হইলে সম্প্রদায়-প্রবর্তন আবশ্যক । এই গ্লোকে প্রীভগবান্ সম্প্রদায়- 
প্রবর্তনের নিয়ম বলিতেছেন। “এবং গীতার্থওন্বমুপদিশ্য তৎসন্প্রদায়-প্রবর্তনে 
নিযমমাহ |” 

গীতার শিক্ষা মানবসমাজে প্রবর্তিত করিবার জন্য যে সন্প্রদায় গঠিত হইবে, 

তাহা মবশ্য বৈধব সম্প্রদায়, শাক্ত-সম্প্রদায়, ব্রাঙ্ম বা খুষ্টান সম্প্রদায়ের হ্যায় একটি 
হ্বতন্্র সম্প্রদায় বা 9৫০ নহে । গীতার শিক্ষা! সার্বজনীন, সুতরাং এই সম্প্রদায়ও, 

সাধারণতঃ সন্প্রদ।য় বলিতে আমর! ঝাঁহ। বুঝি, তাহ! হইতে বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হবে। 
এই সন্প্রন্ধায়ের লক্ষণ কি, এই সম্প্রদ।য়ের অন্তডৃক্ত হইবার অধিকারীই বা কে, তাহা 



গীতার ধন ও তাহীর অধিকার ৩ 

আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। প্রথমে ভাবিয়া দেখিতে" হই.ব--সম্প্রদায়-প্রবর্তনই বা 
কেন, আর এই সন্প্রদায়-প্রবর্তনের নিয়ম করাই বা কেন? 

স্থনির্ববাচিত ও অধিকার-সম্পন্ন কতকগুলি লোককে এক করিয়া, তাহাদের দ্বারা 
সাধন! ন! করাইলে এবং তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে তাছাদের ছারা-_প্রধানতঃ 

প্রথমতঃ তাহাদের জীবনের দ্বারা,__-তাহা'র পর তাহাদের বাকোর দ্বারা প্রচারিত না করাইলে, 

কোন বড় শিক্ষা জগতে দাড়াইতে পারে না। এই জন্যই জন্প্রদায়-প্রবর্তন। কিন্তু এই 

সম্পৃদায়-প্রবর্তন বড়ই কঠিন কাজ। উত্তমরূপে ঝ।ছিয়া উপযুক্ত অরিকারী লোককে 
না লইয়া, যদি অনুপযুক্ত লোককে সম্প্রদায়ের মধ্যে লওয়া হয়, তাহ! হইলে সম্প্রদায়, 
প্রবর্তনের দ্বার! ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে । পৃথিবীতে বাহার! কোন মহাপুরুধকে 
আশ্রয় করিয়া বা কোন মহত আদর্শের অনুদরণ করিয়া সপগ্রদায়-প্রবর্তন করিয়াছেন, 

তাহাদের মূল উদ্দেশ্য যে সাধু, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং নানা সম্প্রদায়ের দ্বারা জগতে 
নানারূপ মঙ্গলও সাধিত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমশঃ অনেক শ্ছলেই পাধিব শক্তি লাভ করিবার 

জন্য, ভ্বাতসারে ও অঙ্ঞাতসারে অনেক অনুপযুক্ত লোককে সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত করিয়া 

লওয়! হয়। তাহাতে কখনও কোন মহাপুরুষের নামের দোহাই দিয়া, কখনও কোন 

বড় লক্ষ্যের দোহ।ই দিয়া, দল বাঁধিয়া জগতের ও মানবের অনিষ্ট কর! হয়। 

গীতার সম্প্রদায় অন্য প্রকারের ব্যাপার। ইহা একটি পাখিৰ মগুলী নহে। 

গীহার নামে ভারতবর্ষে কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, আজ পর্যন্ত কোন 
মঠ, মন্দির বা মোহান্ত স্গগি হয় নাই। হিন্দস্থানের অধিকাংশ ধর্মীসং্প্রাদায়, এই গীহাঁকে 
নিজেদের গ্রন্থ বলিয়! স-দরপুর্নক গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই গীতার বিশিস্টতা। 
এইব।র সম্প্রদায়-প্রবর্ধনের নিয়মগুলি আলোচন1 করা যাউক। | 

 পুর্বেবাদ্ধত হ্লছকে বলিয়াছেন_-"ন 'অতপস্কায় বাচ্যং”। শ্রীধরন্থাণী অর্থ 
করিয়াছেন--_যে ব্যক্তি স্বধন্দ্ানুষ্টনহীন অর্থাৎ স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে গীত। 

বলিবে না, তাহাকে গীতা বলা নিষ্ষল, কোনই ফল হইবে না। যেব্যক্তি তাহার নিজের. 

স্বধ্্ কি, তাহ! জানে নাঁ, তাহ। জানিতে ব! বুঝিতে চেষ্ট| করে না, তাহার নিকট এই 

গীতার উপদেশের কোনই মুল্য নাই, এবং সে লোকের নিকট গীত! ব্যাখ্যা! করা উচিত 
নহে। ইহাই প্রথম কথা। সহজ কথা লহে, খুবই কঠিন কথা। বর্তমান সময়ে 



আমাদের দেণে এই স্বধর্পের নির্বীরণ ও প্রতিপালন বড়ই কঠিন হইয়! পড়িয়াছে। 

আমরা তেমন শিক্ষা ও উপদেশ পাই না, যাহাতে স্বর্ন নির্ধীরণ করিতে পারি ? তেমন 
উদ্ারণ দেখতে পাই ন', যাহাতে ন্বধন্ম প্রতিপালন করিতে পারি ; এমন সব অভ্যাস-- 

দৈহিক ও মাননিক--গাঁঠিত হয় না, যাহাতে এই স্বধর্ম্মনির্ধীরণ স্ব।ভাবিক হয় এবং এই 
স্বধর্ম প্রতিপালন সুখকর হয়। বর্তমান সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র পৃথিবীর 

সকল দেশের ও প্নকল জাতির দুর্দশার ইহাই প্রথম ও প্রধান হেতু । 

স্বধন্মা কি, কি প্রকারে ইহা বুঝিব, এবং কি প্রকারেই বা ইহা প্রতিপালন করিব, 

ইছাই গীতার উপদেশের আলোচনায় প্রথম প্রশ্ন। আমাদের শাস্ত্রে এই প্রশ্নের অভীৰ 

বিশদ আলোচন। এবং অবিসম্বাদী মীদাংসা আছে; ভগব্দগীতাতেও তাহার মীমাংস৷ 
আছে। ভগবদগীতার এই মীমাংসা আলোচনা কর! যাউক। 

অঞ্জন যুদ্ধ করিবেন বলিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত, উভয়পক্ষের সৈন্যসামন্ত সমবেত, 

অল্লক্ষণ পরেই যুদ্ধ আর্ত হইবে। পাগুবপক্ষে অজ্ঞুনই প্রধান যোদ্ধা, হ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
তীহার রথের সারথি। যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া অরুন আপত্তি উত্থাপন করিলেন, 
বলিলেন--আমি যুদ্ধ করিব ন1।” তাহার প্রধান অ।পত্তি-_-এই যুদ্ধে তাহাদের বংশনাশ 
হইবে, আর বংশন।শ হইলে যে সব অমঙ্গল হইয়া থাকে, সেই অমঙ্গলগুলি ঘটিবে। সেই 
সব অমঙ্গল বড়ই ভয়ানক। ভবিস্মতের সেই অবশ্থাস্তাবী অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, অজ্জনের 
চিত্ত অতিমারায় আকুল হইয়াছে, আর অজ্ঞুন একেবারে কিংকর্তৃব্যবিমূঢ় ও অবসন্ন হইয়! 
পড়িয়াছেন এবং কাতর-হুদয়ে শ্র$কে বলিতেছেন-_'আমি যুদ্ধ কাঁরব না।, যুদ্ধের 
ফলে কুলক্ষয় এবং তজ্জাত জমঙগলসমুহ গীত:য় বণিত হইয়াছে-__ 

যচ্চপ্যেতে ন পত্ঠন্তি লোভোপহতচেতনঃ | 

কুলক্ষরককতং দোষং (মব্রদ্ধোছে চ পাতকম্ ॥ 
কখং ন জেেরমন্মাভিঃ পাপাদন্মাক্লিবত্তিতুম্। 

কুলন ক তং দোষং গ্রপঠতক্জনাদদন ॥ 

কুলক্ষর়ে প্রণস্যস্তি কুলধন্দ্াঃ সদাতলাঃ। 

ধর্শে নষ্টে কুলং কৎকমধর্মো ইভিভবত্যুত ॥ পু 
অবন্থাংতিভবাৎ কৃষ্ণ প্রহ্য্যন্তি কুলস্থি়ঃ | 



গীতার ধন্নম ও তাহ।র অধিকার ৫ 

রী হষ্টাঙ্জ বাষের জায়তে বর্ণলন্করঃ | 
সঙ্করে৷ নরকায়ৈব কুলস্ব।নাং কুলস্ত চ। 
পতন্তি পিতরো৷ হোষ।ং লুপ্তপি্োদ কক্রিয়াঃ ॥ 
দোখৈরেতৈঃ কুলস্বানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধন্দ্মাঃ কুলধন্ীশ্চ শাস্ব তা ॥ 

উৎসন্নকুলধর্্মাণা: মনুষ্যাণাং জনার্দিন। 

নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যন্ুত্তশ্রম ॥ 

হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি বলিতে পার-_যুদ্ধের ফলে বংশ নাশ হইবে এবং তাহার ফলে 
দীরুণ অমঙ্গল হইবে”-__ইহ। ঝুঝিয়া তোমার শক্রপক্ষের লোকেরা যখন সাধ্য থাকিতেও 
ফুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না, তখন তুমি তাহ! ভাবিয়া কি করিবে? অমঙ্গল তো 
উত্তয় পক্ষেরই হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই-_-মামাদের শত্রপক্ষীয়ণের 

চিন্ত লোভের দ্বারা একেবারে অতীভূত হইয়াছে, তাহাদের কাণ্ডাকাগ্ড জ্ঞান নাই। এই 
কারণে তাহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রপ্রোহজনিত পাতক দেখিতে পাইতেছে না। 

কিন্ত, হে জনার্দন, আমর! তো উহাদের মত অভিভূত হই নাই, আমরা সেই কুলক্ষয়জনিত 
দে।ষ স্থুম্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি। স্বতরাং আমরা এই পাপ হইতে কেন নিবৃত্ত 

হইব না? দেখ কৃষ্ণ, কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাপ্রাপ্ত সনাতন ধর্ম্সনূহ নষ্ট হয় এবং এ 
ক্ষয়ের পর যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহার! অধশ্মের দ্বার অভিভূত হয়। অধশ্যের দ্বারা 
সকলে অভিভূত হইলে, কুলন্ত্রীগণ বিশেষভাবে দূষিত হয়। হে বৃষ্িবংশীবতংশ শ্রীকৃষ্ণ, 
কুলন্ত্রীগণ দূষিত হইলে বর্ণসঙ্করের জন্ম হয়। বর্ণসঙ্কর কুলক্ষয়কারকদিগের 
নরকেরই হেতু হয়, পিগুশপরণাদি ক্রিয়'সমূহ লুপ্ত হওয়ায়, উহাদের পিতৃপিতামহগণ 
গতিভ্রষ্ট হইয়া নরকে নিপতিত হুন। নিজের দোষে যাহারা এই প্রকারে 
কুল নষ্ট করে, তাহ।দের কুলনাশক ও বর্ণসঙ্করকারক এই সকল পাপের জন্য 
সনাতন বা পরম্পরাপ্রাপ্ত জাতিধন্ম বা বর্ণধন্ম,। কুলধন্্ম এবং আশ্রম-ধর্দদ 
উতসম্ম হইয়! যায়। হে জনার্দন, আমরা শুনিয়াছি--যাহাদের কুলধর্্, জাতিধর্ন 
ও আশ্রমধর্মা উতসম্প হয়, তাহাদের চিরদিন নরকে বাস করিতে হয়। শান্রে 
আছে- 



৮. বীরড়ূমি 

প্রাশ্চিনতম কুর্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ | 
অপশ্চান্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান যান্তি দাঁরুণ[ন্ ॥ 

(শ্রীধর স্ব(মীর টাক।র উদ্ধৃত বচন) 

শপে অভির ব্যক্তি, যাহ।র! প্রায়শ্চিত্ত করে না বা অনুতপ্ত হয় না, তাহারা দারুণ নরক- 
নমুছে গমন করে। 

অঞ্ভুন এই হেতুব।দ উদ্থাপন করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র 

সীতা! পাঠ করিলে দেখিবেন-_্রীকৃষ্ণ অঙ্গনের অবসাদ দূরীভূত করিলেন, এবং অর্জ- 
নের দ্বার! যুদ্ধও করাইলেন। বুদ্ধের ফলে কুলক্ষয় যে হইল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। 

কুলক্ষয় হইলে যাহা হয়, সংঙ্করের উৎপত্তি, জাতিধর্্ম, আশ্রম-ধন্ম ও কুলধর্দ্দের নাশ, 

তাহাও হইল। শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতাশান্ত্রের ভিতর অঞ্ভুনকে এমন কথা বলেন নাই যে যুদ্দ 
কর, কুলক্ষয় হউক, সঙ্করের উত্পন্তির দ্বারা জাতিধর্ঘ্ম, আশ্রমধর্ণ্ম ও কুলধন্্ন বিনস্ট হইবে 

ন।। অঙ্ছুনের এই আশঙ্কা যে অগুলক, এমন কথা আীরুন্ট কু'্পি বলেন নাই। সুতরাং 
বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাপারগুলিকে--সঙ্করের উৎপত্তি এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম ও 
কুলধর্ম্মের বিনাশকে--+শবশন্তাবী অশুভকপে স্বীকার করিয়া লইলেন। অস্ভনে ও 

শ্রীকৃফে: গ্রভেদ এই যে, অঙ্্ভুন এই অণ্ুভ স্মরণ করিয়। ভয় পাঁইয়ভিলেন ও একেবারে 

তাবসন্প হইয়া পড়িয়/ছিলেন, কিন্কু এীকুঞ্জ তাহাতে ভয়ও পাইলেন না, অবসন্ন ও হইলেন 

না, এবং এমন শিক্ষা! দিলেন যে, শেষে অন্দর প্রীকৃষ্জের মতই অবনতমস্তকে গ্রহণ 

করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরামশানুসারে যুদ্ধ করিলেন। 
যাহা অবশ্থান্তাবী, তাহাকে স্বীকার করিয়া, তাহ! বদি অশুভ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি- 

পূর্বক তাহার সহিত সংগ্রাম করিয় প্রতিকার করাই বীরত্বের লক্ষণ। শকুষঃ অভ্ছানের 
ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্ব্বলা দূরীভূত করিয়া, তাহাকে এই বীরম্বমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 

মানবসমাজের ইতিহ।স আলোচন। করিতে হইলে কাল ও কর্ম, এই উভয়েরই 

বিচায় করিতে হুইবে। বিচার বড়ই কঠিন, কিজ্তু আধ্যঞ্চযিগণের প্রতিভার আলোকে 
এই অতি কঠিন সমস্যারও মীমাংস! প্রদর্শিত হইয়াছে । ছুর্্যোধন ও ভীহার আশ্রিত 

ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় বীরগণ, আন্থর-শক্তির উত্তরাধিকারী হইয়। ভারতবর্ষে অসিয়াছেন। 

কাহার বা! কাহার কর্প্মদোষে এই অন্নুরগণের রাজবংশে জন্ম হইল, তাহারও বিচার 



গীতার ধর্ম ও তাহ।র অধিকার ৭ 

পৌরাণিক খধিগণ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম অনাদি; অতএব এই নিষ্ফল আলোচনায় 
প্রয়োজন নাই, ইহার মূল পওয়! যাইবেনা, শেষে ক্লান্ত হইয়া বলিতে হুইবে-_বিশ্বনাথের 
লীলা! সুৃতক্নাং বলুন, কালের প্রভাবে অস্তরের আবির্ভাব হইয়াছে, এই অন্থরগণ একতা- 

বন্ধ হইয়!ছে, সুতরাং দেবাহরের যুদ্ধ অবশ্য্তাবী। যুদ্ধ বড়ই ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু 

যতদিন অন্থর ও দেবতা আছেন, বিশ্ব স্থির মূলে যতদিন নিত্য সমুদ্রমন্থন চলিতেছে, ততদিন 

বিষ ও অমৃত একত্রে মিলিত হয় নাই, ততদিন যুদ্ধ অবশ্/স্তাবী--ক।ছারও সাধ্য নাই তাহা! 
নিব।রণ করে। এই যুদ্ধে ধর্দ্দের পক্ষে,-দেবতার পক্ষে ধাহার দাড়াইবার ও পরিশ্রাম 
করিবার স্বিধ! হইবে, তিনি ভাগ্যবান, আর যনি ধন্মবুদ্ধিতে, নিজের লাভালাভ, সুখতুঃখ 

ব| জয় পরাজয়ের হিসাব ন1 করিয়া, এই যুদ্ধে নিজের সর্ননস্ব সমর্পণ করিতে পারিবেন, 
তাহার ভগ্যের সীমা নাই, ইভা অপেক্ষা মানবজীবনে আর অধিকতর গৌরবের বিষয় ঝা 

আকার বস্ক আর কিছুই নাই । অগ্ছুনের ভাগ্যে এই স্থষে।গ ঘটিয়ছিল। 

যুদ্ধ হইবে, নরহত্যা হইবে । আস্মীয়স্বজনের মৃত্যু হইবে, যাহার! প্রিয়, অতি- 

প্রিয়, প্রাণের অপেক্ষা ও প্রিয়, াহাদের ভাল বামিয়! ছুর্ববহ জীবনভার বহনীয় হইয়াছে, তাহা- 

দের চিন্নমুণ্ড ভূঁমিতলে গড়াগড়ি যাইবে, তাহাদের রক্তজোতে ধরণীবক্গ রচিত হইবে, ভাহা- 

দের মৃতদেহ শৃগাল কুক্করের ভক্ষ্য হইবে। চক্ষুর সম্মুখে এই সব শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে 

হইনে। ঘর ঘরে আনন্দের আলো নিভিয়া যাইবে, উৎসবের বাগ্ভভাণ্ড থামিয়! যাইবে, 

উল্লাসের হধগীতি স্থরূ হইবে । তাহ।র স্থলে--অসহায় পিতৃহীন বালকবালিকার আর্তনাদের 

সহিত পতিহীন! ঝালবিধবার ম্মান্তন করুণ ক্রন্দনধবনি জাগিয়া উঠিবে, পুত্রহীন ও অসহায় 
বৃদ্ধ পিতামাতার হৃদয়ভেদী রোদনধবনি দিগৃদদিগন্তে হা-হাঁরোলের প্রতিধ্বনি জাগরিত করিবে। 

বদন্তের প্রভাতী কুহ্থমসম কত নবযুবকের সংসারের স্খস্ব্ ফুুকারে উড়াইয়া দিয়া, কত 

সাধের নন্দণবনে শ্মশানের বিভীধিক! ছড়াইয়! দিয়া, দুনিবার মহাযুদ্ধ অ।সিতেছে। কাহার 

সাধ্য ইহার গতিরোধ করে? ইহা আাবশ্যন্তাবী,-ইহা তোমাদের, আমাদের সকলের 
কর্মফল, ইহা অবশ্যা্তাবা_-ইহ! বিধির বিধান, ইহা নিষ্ঠর, ইহা ভীষণ-_কিস্তু ইহা 
অবশ্ন্ত/বী। অলডব্য এ বিধান, কি করিবে? যতদিন নিবারণের অণুমাত্রও সম্ভাবনা ব 
উপায় ছিল, শ্রীকচ ততদিন মানবজাতির গরতিনিধি হইয়া, মানবজাতিকে বিশ্ববিধানের 
সনাতন নীতি শিখাইবার জন্য ইহার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করিয়াছেন; কিন্তু আর উপায় 



৮. ৬ রর বীরভূমি 

নাই, বুদ্ধ হইবেই। কারণ-জগতে,যুদ্ধ যে হইয়া গিয়াছে, কার্ধ্য-জগতে তাহ! ফুটিয়! 
উঠিবে--ইহ| অনিবার্য । 

এখন কি করিবে? ভীষণ আসিয়াছে, রুদ্র আলিয়াছে--হস্তে তাহার বজ, ললাটে 
তাহার বিদ্যুৎ, নয়নে তাহার অগ্নি, চরণ-তলে বিশ চুণিত ও বিধ্বস্ত ! ইহারই নাম-রুদ্রের 
তাগুব নৃত্য । আমরাই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, হয়ত না জানিয়াই নিমন্ত্রণ 
করিয়াছি। আঞ্জ তিনি আসিয়াছেন--এ বিকট, এ ভীবণ, এখন কি করিবে? হাত 
কাপিতেছে, হাত হইতে অস্ত্র খসিয়৷ পড়িতেছে, প কাপিতেছে, ধাড়াইতে পারিতেছ না, 
বুক কাপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, বসিয়া পড়িবে, মুচ্ছ যাইবে, পলায়ন করিতে চাহিতেছ, 
এড়াইতে চাহিতেছ ? কিন্তু উপায় নাই,__একেবারেই উপায় নাই! এখন বীরের মত 

দৃপ্তবক্ষে ও উন্নতশিরে দাড়াও, দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ কর, অবশ্ান্তাবীকে বীরের মত ব্রণ 
করিয়! লও, পরে কি হুইনে তাহ! এখন ভাবিবার সময় নাই-__-অত এব 

ক্ষুরং হৃদয়তদীর্বলাং ত্যক্তোভিষ্ট পরস্তপ ! 

তুমি যে শত্রাদমন, তুমি যে বীর, তোমার এ দুর্বলতা পুরুষত্বহীনতা কেন, পরিত্যাগ কর 
এই "ক্ষুদ্র দুর্বলতা হৃদয়ের, বীরের হ্যায় উত্থিত হও। 

যুদ্ধ করিতেই হইবে, এড়াইবার উপ।য় নাই, যে দিক্ দিয়াই দেখ পলাইবার পথন/ই | 

গ্বধশ্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহ্সি। 

ধনম্যাদ্ধি মুদ্ধচ্ছে য়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়ন্ত ন বিগ্াতে ॥ 

তুমি যে ক্ষত্রিয়, রাজটাক! তোমার কপালে শোভ! পাইতেছে, আর্ত ত্রাণ যে তোমার স্বধর্মা 
আজ সমগ্র সমাজ নিপীড়িত হইয়! কাতরম্বরে আর্তনাদ করিতেছে, আর তোমার মুখের 

দিকে চাহিয়া! রহিয়াছে-তুমি তোমার স্বধর্ণের প্রতি দৃথ্টিপাত কর, বিচলিত হওয়া 

তোমার উচিত নছে। ধর্পাযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষ্রিয়দিগের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃসাধক আর 
কিছুই নাই। | 

যদৃচ্ছর] চোপপন্নং স্ব্গন্বারমপাবৃতং | 
নুখিনঃ ক্ষতিয়াঃ পার্থ লভস্তে যুদ্ধমীদৃশম্ । 

হে পার্থ, জপ্রাধিত হইয়া অপনা হইতে এমন যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, _-ইহ! যে উদঘ।টিত 
সাগন্থার, ভাগাব।ন জব্িয় বীরগণের ভাগ্যেই এমন যুদ্ধ আলিয়া উপস্থিত হয়। 
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তশ্মাহৃতিষ্ঠ কোস্তের যুদ্ধায় কতনিশ্চয়ং। 

অতএব যুদ্ধ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উখিত হও । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, এই প্রকারের একটি ঘটনা । সুবিগুল 
বঞ্ধা, স্ৃতষণ বন্যা--পরিণামে কি হুইবে, শ্রীকৃষ্ঃই জানিতেন, আজ পর্্যস্ত তাহার 
পরিণাম কেবল শ্্রীরুষ্$ই জানেন। অর্জুন সেদিন গীতা শুনিয়া তাহা কিয়তপরিছাণে 
বুবিয়াছিলেন-_কিন্তু দে পরিণাম এতই স্থদুর-প্রসারী যে, শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকফের নিকট 
প্রাপ্ত সে দিনের সে বোধ, অর্ভুনও রক্ষা করিতে পারেন নাই--প্রমাণ উত্বরগীতা। এই 
বন্যায় অনেক জিনিস, ভাল এবং মন্দ, ছোট এবং বড়, ভাগিয়া যাইবে । ভাল হইলেও 

ধরিয়৷ রাখিতে পারিবে না। এখানে আমাদের মত ছোট ছোট মানুষের ইচ্ছ। বা অভিলাষ 

পযন্ত ও স্তত্তিত- সমগ্র মানবের বিভিন্নমুখী বিবিধপ্রাকারের ইচ্ছার পশ্চাতে এক 
মহীয়সী ইচ্ছা লুকাইয়া রহিয়াছে-_সে ইচ্ছা আমাদের ধারণার অতীত, কুরক্ষেত্রের 
মহাযুদ্ধের ম্যায় ঘটনায় সেই ইচ্ছ। প্রকট হুইয়া মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া বায়। 

বরণধর্নন, আশ্রমধর্শ্ন, কুলধর্্ম বড়ই সুন্দর জিনিস। এমন স্থন্দর শাস্তিরসপুশ, 

উদ্বেগহীন মধুর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? প্রতিঘশ্দিত! নাই, প্রতিযোগিতা নাই, 
আপন আপন স্থানে বলিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিতেছে, সম্ভোষের 

অস্থতরস পানে সকলেই স্থতৃপ্ত-_কর্তব্-নিপ্ধারণের জনতা কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না 

এপ্রকারের সর্ববাঙ্গ সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা চিরদিনই মানবের আকাখার বস্ত। এই 

প্রকারের ব্যবস্থা প্রকৃতির বিধানের উপরেই প্রতিষিত। প্রাটীনকালে ভারতবর্ষে--_অবশ্ু 
সমগ্র ভারতব্যাপীও নহে, দীর্ঘকালব্যাপীও নহে-হয়ত এই প্রকারের সর্ধবাঙ্গ-্ম্দর. 
সামাজিক ব্যবস্থা ছিল। 'হয়ত' বলিলাম এই জন্য যে, অনেক পণ্ডিত বলেন--এ প্রকারের 
ব্যবস্থা চিরদিনই একটি কল্পনার বিষয়, একটি আদর্শমাত্র,--চিরদিনই একটি সাধ্য বিষয়, 
বাস্তবজগতে উহ! কখনও স্ুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। এসম্বন্ধে বিচারের প্রয়োজন নাই-.. 
এ অবস্থা বড়ই সুন্দর । সেখানে সংগ্রাম নাই, ঈধ। নাই, উদ্বেগ নাই; লোভ নাই, 
জিগীষা নাই, ছন্ঘ নাই। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময়, যে সময়ে গীতা কথিত হয়, সে 
সময়ে আমাদের সমাজের বাহদেহে এই প্রকারের ব্যবস্থা কিয়ৎপরিষাণে ছিল। কিন্ত 
ডাহা কেবল বাহিরে, সমাজের ভিতরে কি বিষময় ছিংসা বিদ্বেষ ও অত্যাচার অনাচার 

ঙঁ 
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চলিতেছিল, ছুর্ধেযাধনের ইতিহাসই তাহীর প্রমাণ। কিন্তু মানুষ জড়বপ্রিয়, বাহির দেখিয়া 
মুগ্ধ হইয়া অবিবেচক হওয়া, অনেক স্থলেই মানুষের স্বভাবলিদ্ধ--অদ্ভ্রনের কথাই তাহার 

প্রমাণ । শঙ্করের উৎপত্তি হইবে, বর্ণাশ্রমধন্্ন ও কুলধন্্ নট হইবে, অতএব হুর্য্যোধন 
ও.তাহার দলের সর্বববিধ পাপাচরণ সমাজে অবাধে চলিতে থাকুক, যুদ্ধ করিয়া আর 
মাজে গোলযোগ আনিয়! কাজ নাই-_ইহাই অজ্ভনের পরামর্শ। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ 

ইচ্ছার বিপরীত। বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয় হইবে, বর্ণীশ্রামধণ্্ন ও কুলধর্্ম নষ্ট হয় হইবে, 
লে অবস্থা যখম ঘটিবে তখন সমর্থ ও শক্তিশালী মানবের] সে অবস্থায় কি করিতে হইবে 

তাহার ব্যবস্থা করিবে--এখন তাহা ভাবিলে চলিবে না--এখন যে পাপ অদহা হইয়। 
উঠিয়াছে, ধরণী এ পাঁপভার লহ্য করিতে পারিতেছেন না, অতএব প্রাণপণ করিয় 

ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ধাউক। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ । 

এইবার আমাদের মনে একটি অতি ভয়ানক রকমের প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতে পারে। 
প্রীকৃষণ কি, কৌরব পাঁগুবগণের মধো সন্ধি স্থাপনা করিবার জন্য যথ।সাধ্য চেষ্টা! .করিয়া 
ধখন নিরাশ হইলেন-_দুর্যোধন ও তাহার সহচর এবং অনুচরগণকে যখন কোনরূপ ন্যায়- 
সঙ্গত মীমাংসায় আনিতে পারিলেন না, তখনকি তিনি ক্রোধের দ্বারা চালিত হইয়া 
তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য কৃতসঙ্কপ্লি হইলেন? তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে গিয়! 
যদি সমাজের ধ্বংস হয়, জাতিধর্্ম কুলধন্্ন ওভভূতি সমাজের প্র।চীন বন্ধনগুলি যদি চুর্ণ ও 

ছিন্ন হুইয়! যায়, তাহার জন্যও তিনি গ্রস্তত হইলেন? অর্থাং, শ্রীকৃষ্ণ কি ধ্বংসমূলক 
বি্লবের উপদেষ্টা? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর সমগ্র 

শীতাগ্রন্থ উচমরূপে আলোচনা করিলে পাওয়৷ যাইবে । সংক্ষেপে সে উত্তর এই__ 
সমাজ চাই, সমাজের বন্ধন চাই। সমাজ না থাকিলে মানুষের ধম্ম স।ধন হয় না, সুতরাং 

প্রকৃত কল্যাগও ছয় না। »মাজ নম্ধনের কতকগুলি শাশ্বত বিধান আছে। সমাজ নিত্য, 

সমাজের বন্ধনও নিত্য, কিন্তু এই বন্ধন চিরকাল একরূপ নহে। যে বন্ধন, যে ব্যবস্থা ও 

যে বিধি একযুগে কল্যাণ সাধন করিয়াছে, অপর যুগে যাঁনবের গুকৃতির পরিবর্তন- 

নিবন্ধন্.সেই বন্ধন ও ব্যবস্থা] অনিষ্টকর হইল! পড়ে। এই একটি সত্য, প্রত্যেক 
চিন্তাশীল বরই জানা উচিত। সুতরাং যাহার! বীর ও সত্যদর্শী, যাহার! লোক সংগ্রহের 
জাদশে জীবন ঢালাইতে .চাছে। তাহা গুর্োঞ্গন হইলে তাদিতে তয় পাইবে না) 
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কিন্তু তাঙ্গিবার পূর্বে গড়িবাঁর উপযুক্তত' লাভ করিতে হইবে।' গড়িবার উপঘুক্জ'ত] কি: 
কি প্রকারের সাধনায় সিদ্ধিল।ভ করলে মাহুষ নেতৃত্বল!তের উপযুক্ত হয়, ব্যক্তির জীবন: 
সমাজের জীবন পুনর্গটত করিতে গেলে, কি কি শাগত বিধানের পরিচয় 'আবশ্ুক, 
ভগবদশীতায় সেই সমস্ত বথা আছে। গীতার প্রারম্তে খন অবশ্বস্ত/বী ধ্বংসের 
বিভীষিকা চিন্তা করিয়! আমর] অবসন্ন হুইয়। পড়িৰ, তখন এই পুনগঠনের শাশ্বত 
বিধানগুলি আমাদিগকে নববলে বলিয়ান করিবে । পুনর্গঠনের এই শান্ত 

বিধানগুলিই ভগবদগীতার শিক্ষা । আমরা স্বধর্্ানির্ধীরণে এই নিন আলোচনা 
করিব । 

জন্মান্তরবাদ গীতার একটি প্রধান শিক্ষা। মানুষ দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নছে, প্রার্গ 
নহে,ঞমন বা বুদ্ধি নহে। দেহ ও দেহী পৃথক, ইহা গীতার প্রাথমিক শিক্ষা | * দেহী নিত্য 

ও অবধ্য, দেহ পরিবর্তনশীল। ইহা! রাক্তির পক্ষেও সত্য, সমাজের পক্ষেও সত্য। 

আমর! প্রত্যেকেই জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ লাভ করিতেছি। সকলেই এখনও 

তুল/রূপ অভিজ্ব্তত। ব৷ বিকাঁশ লাভ করে নাই, স্বতরাং জন্মান্তরীণ কর্মের ফলে মানুষে 

মানুষে অধিকারগত, শক্তি সামর্থগত, ও রুচিগত প্রভেদ চিরদনই থাকিবে । এই মহছাসত্য 

ভুলিয়া গেলেই সর্ববনাশ,__ব্যক্তিরও সর্বনাশ, সমাজেরও সর্বনাশ । আমি কি জানি, 

তাহা জানা, তত কঠিন নহে? কিন্তু আমি কি জানি না, তাহা জানা বড়ই কঠিন। জঙ্গি 

কি পারি, তাহা জানা, তত কঠিন নহে; কিন্তু আমি কি পারি না, ত'ছা ডানা বড়ই কঠিন? 

আমি কি জানি না, এবং আমি কি পারি না, ইহা প্রত্যেকের জানা দরকার। কিন্তু ইহ 
জানিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন, সদগ,রুর আমুগত্য প্রয়োজন, সামাদিক প্রতিবেশের 

(59081 27517017815 ) প্রয়োজন । আমি যেদিন আমার অধিকার, দেহী বা 

আত্মার ভূমি হইতে বুৰিয়া, আমার অধিকারানুষায়ী কর্তৃব্পালনে রি হইর, রহ রর 

আমি স্বধর্মমনিষ্ঠ হইব। কিন্তু ইহা যে বড়ই কঠিন। 
বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা বড় স্থন্দর | গুণ ও করের ভারতমা-নিবন্ন টিন মানুখ 

ষে চারিশ্রেণীতে স্বভাবতঃই বিভক্ত, তাহাতে অপুমাত্র সন্দেহ নাই। 'বাছারা উ্নততয 

শ্রেণীর মানব বা দ্বিজ, তাহাদের ক্রুমোল্লতি সমাজের মধ্য দিয়া 'অপ্ুাতাবে রক্ষণ. করিতে: 

হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবন যে চারিটি জাশ্রুমে বিতক্ত' করা আবশ্বক; ইহাি' 



১২৮ বীরডূি 

সাহা চিন্ত! করিলে রুঝিতে পার! যাইবে। ন্ুতরাং প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার উপর 
প্রতিষ্ঠিত সমাজ, সর্ববাজ-হুন্দর সমাজ। মানবের আধ্যাত্মিক ক্রেমবিকাশের শাশ্বত 
বিধান, বাহ! ভগবগশগীতায় ও অন্যান্ত শান্দ্রে বণিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে আলোচনা 

করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পার! যাইবে, যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার তুলনা নাই। ব্রাহ্মণ 
দংঘতভাবে পরিবার রক্ষা করিবেন, ধর্নাবুদ্ধিতে বংশ রক্ষা করিবেন, ব্রাঙ্গণের ঘরে যে 

পুর জন্মিবে, সে. জন্মান্তরীণ কর্মের প্রভাবে প্রকৃত ব্রাহ্মণই হইবে। এই প্রকারে 
ক্ষক্রিয়ের গৃহে জত্রিয়; বৈগ্ঠের গৃছে বৈশ্য এবং শুদ্রের গ্রহে শুড্র আকৃষ্ট হইয়া 
আপন! হইতেই জন্মলাভ করিবে । কিন্তু ব্রাঙ্মণ যদ ক!মাদি রিপুর দারা চালিত হয়, 
তাহ! হইলে তাহার গৃহে ব্রক্গবন্ধু, শুত্র ও রাক্ষসের জন্ম হুইবে। ক্ষত্রিয় যদি 
স্বার্থপর হয়; তাহার গৃছে অন্বরের জন্ম হইবে; বৈশ্যের ও শুত্রের গৃহে রাক্ষসের ও 

পিশাচের জন্ম হইবে। আবার ইহার ব্যচিক্রমও হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে, 

শুদ্র ব! বৈশ্যের গৃহে ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে পারে, ক্ষত্রিয় ব বৈশ্বের গুহে দেবতারও মহর্ধির 
জগ্ম হইতে পারে । রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমন্ত/গবতাদি পুরাণ পাঠ করিলে দেখিবেন-_ 

কালচক্রের আবর্তুনে ঠিক্ তাহাই হইয়াছে। বিশ্বরূপ, বৃত্ান্থর, হিরণ্াক্ষ, হিরণ্যকশিপু, 
রাঁংণ, কুস্তকপ, কংস, শিশুপাল, দত্তবক্র প্রভৃতি একদিকে, আর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, 
বাস, বিদুর, বৃন্দাবনের গোপ গে।পী, এমন কি হনুমান, স্ুগ্রীব প্রভৃতি-_ইহাদের জন্ম- 
কথ! আলোচন! করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, পৌরাণিক মহত্বিগণ কি বলিতে চাহেন। 
তাহ! হইলেই আমর! গীতার প্রথম সামাজিক সমস্যা-_অর্থা সন্করের উৎপত্তি, বর্ণাশ্রম- 
ধর্ম ও কুলধর্পের বিনাশ এবং স্বধর্মীপরায়ণতা__এই সকলের রহস্য বথার্থরূপে বুঝিতে 
পারিব। | 

রুম বলিয়াছিলেন-_কুলক্ষয় হইবে, গ্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্ম্মসাধন. 
প্রণালী ভাঙ্গিয়! বাইবে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং ধরিয়। লইতে 
হুইবে--কুরক্ষেত্রেরব্যুদ্ধের কলে প্রাচীন সমাজের বন্ধন ও ব্যবস্থ। ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । ইহা 
ধত্যক্ষ জ্ঞানের স্বায়াও বুঝিতে পারা যাইতেছে, শাস্ত্রীয় মীমাংসার দ্বারাও বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । প্রাণ ভগবদগীতায় বরণাশ্রম বাবস্থার যাহা মূলভীত্ত ব! শাশ্বত বিধান, তাহা 
ভুঙ্গর স্ধপে বর্গ করিয়াছেন। ন্ুতরাং, এ আদর্শ জামরা কিছুতেই ভুলিব না, এ 



গীতার ধর্শ ও ভাঙার অধিকার ১৩ 

আদর্শের জভিমুখে সমাজকে পুনর্গঠিত করিয়। তুলিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু সকল সময়েই 
জানিয়! রাখিব, সে বাবস্থা! এখন নাই। রি 

কলিযুগ আদিয়াছে, কলিযুগ ব্যক্তিস্বাতস্ত্রোর যুগ। ন্থতুরাং এখন আমাদের 
বিশেধভাবে সাবধ।ন হইতে হইবে, প্রতোককে লাত্সচিস্তা করিতে হইবে। অন্যের উপর 
ভার দিয়া চো বুজিয়া, গতামুগতিকের অনুবর্তন করিলে যুগধর্ন্ সাধন হইবে না। কে 
কাহার কথা শুনিবে? আমার স্বধন্ম কি, আমাকেই তাহ! নির্ধারণ করিতে হুইবে। 

ধিনি শিক্ষক ও গুরু, যিনি আমার কল্যাণকামী, তিনি আমার জীবনের প্রথম হইতে এমন 
সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে আমি যৌবনে পদার্পণ করিবার সময়ে বুঝিতে পারিব, 
আমার দ্বার! কি কি কাধ্য সাধিত হইতে পারে এবং কিকি কাধ্য সাধিত হইতে পারে 
নু! । তাহা হইলে আমি সাহসী ও তেজম্বী হইব, কিন্তু উদ্ধত ও অবিনয়ী হইব না-_তাছ। 
হইলে আমি কর্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী হইব এবং স্বধর্মম-নিষ্ঠ হইব। ইহাই গীতার 

প্রথম কথ]। | 

তাহা হইলে গীতাশ্রবণের অধিকারী হইতে হইলে, যখন স্যধর্মপরায়ণ হইতে 

হইবে, তখন নিন্লিখিত কথাগুলি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের 
শাস্ত্রে বলে, এই যুগের নাম কলিযুগ। কিছুদিন আমাদের দেশে এবং সমগ্র পৃথিবীতে 
কলির প্রভাব খুৰ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে । কলির প্রভাব বর্তমান সময়ে ধেতাবে 
বাড়িতেছে, তাহাতে ইহাও হইতে পারে যে কলির .পরমায়ু শেষ হইয়া আসিতেছে-_হয়ত 
পৃথিবীতে অচির-ভবিষ্যতে একট। ভাল যুগ আদিতেছে--অন্ততঃপক্ষে আমাদের আশ৷ 
কর! যাউক, ভরসা রাখা য/উক, এবং প্রার্থন! ও চে! করা যাউক, যেন সেই নবযুগের 
আবির্ভাব হয়। কলিযুগের লক্ষণসমূহ খুব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা! বুঝিতে 
পারিয়া, বাহার! আত্মরক্ষায় চেষ্টাপরায়ণ হইবেন, স্রাহাদের কোনই ভয়ের কারণ নাই ; 
কিন্তু সতর্ক না হইলেই বিপদ । এই কলিষুগে আত্মরক্ষ] করিতে হইলে সকল বিষয়েই 
বাস্তব অবস্থ/সমূহ বথার্থভাবে জানিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া! দেখুন--এ যুগ, বিজ্ঞাপন ও 
প্রশংসাপত্রের যুগ ; স্বতরাং কোনও বিষয়ে সত্য নির্ধারণ কর! বড়ই কঠিন কাজ। তাহার 
পর বিচারণা-শক্তির অনুশীলন আবশ্টাক। ব্যন্তিবিশেষের বা দলবিশেষের হতের ছার! 
নিশ্চেষ্টভাবে চালিত হইলে, এই কলিযুগে” বঞ্চিত ছইবারই সম্ভাবন! জধিক+. আমরা 



১৪. গত ৮ বীরভূম 

শুনিয়া শুনিধ়। পিধিগ। রাখিয়াছি যে, ধর্মগীবন লাভ করিতে হইলে বিশাল করিতে হইবে, 
»-গুঁরুপাদাশ্রয় করিতে হইবে। এই দুইটি কণা সত্য। কিন্তু খন মানুষ মানুষকে 

ঠফাইধায় জন্তা সর্ববদ(ই চে্টিত, তখন কাহাকে বিশ্বাস করিব ? গুরুগিরি যে ব্যবসায় হইয়া 

উষ্িযাছে--কেবল ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবসায় নহে, রীতিমত কোম্প।নি গড়িয়া, বিজ্ঞাপন দিয়া, : 

দালাল লাগইয়!, সংশদপত্র ভাঁড়! করিয়া, বখ্রার বন্দোবস্ত করিয়া, এই ব্যবসায় চলিতেছে 

-ৃতরাং বিশ্বাসই বা করিব কি, আশ্রয়ই বা করিৰ কাহাকে ? অতএব-সাঁধু 
লাধধান”। 

আমরা সকল বিষয়েই অনুসন্ধিৎসু হইব, সকল বিষয়েরই আছ্ভান্ত অনুধাবনপূর্বধক 

জানিতে চেষ্টা করিন। আমি কলিকাতায় বক্তৃতা করিতে আসিয়াছি, আপনার! দয়া 
করিয়! আমার বতুতা শুনিতেছেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে অনেকেই কিছুই জানেন না: 

আমি কেন এই বক্তিত। করিতে আসিয়াছি, কেহ অ.মাকে অর্থ দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া 

আনিয়াছে কি না, আমার ইহা চীকুরী কি না, কোন দলের আমি এজেন্ট কি না, আমি কি 

করি, কেন ধর্ম্মসন্যন্দে বর্তৃতা করি, আমার বিশেষ কিছু মত আছে কি না--এই সকল কথ 

অনুসন্ধ'ন করিয়। জাল! উচিত। আমি যাহা বলিব, তাহা কদাচ মাথা পাতিয়। মানিয়া 

লইবেন না--তাহা শীন্্র সত ও নুযুক্তিসিদ্ধ কিনা, তাহ! বেশ ভাল করিয়া যাচাই করিয়া 
দেখিবেন। আমাকে যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা স্পষ্টভাবে নিঃসঙ্কোচে বলিবেন। 
আমি কোনও অলৌকিক শক্তির সাহায্যে, কোনও অজ্রান্ত সত্য প্রচার করিয়া, 

আপনাদিগকে সর্ববাপেক্ স্থলভ ও স্থগম মোক্ষপথ দেখাইতে আসি নাই। 

অমার কথ! শান্গুসঙ্গত কিনা, ইহাও বিচার করিয়। দেখা উচিত। গীতায় 

জাছে-- 

ধঃ শান্সবিধিমুৎস্থজ্য বর্ডতে কামকার। 

নম সসদ্ধমবাপ্রোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ 

তশ্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কা্ধ্যাকার্যাব্যবস্থিতৌ। 

জাথা শান্্রবিধানোক্ং কর্ কত,“মিহার্হসি ॥ ১৬--২৩,২৪ 

এই ক্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী প্রথমেই বলিলেন__“কামাদিভ্যাগম্চ স্বধর্র্মাচরণং বিনা 
ন সম্ভধতি”-কাঘাদি পরিত্যাগ স্বধর্মাচরণ বাতীত সম্ভব নছো যেব্ক্তি শাস্ুবিষি 



গীত।র ধণ্ম ও তাহার অধিকার ১৫ 

উল্লঙ্ঘনপুর্ববক বেদবিহিত ধর্ম ছাড়ি ষথেচ্ছাচারের পথে কাধ্য করে, তাহার চিত্তগুদ্ধি 
হয় না, সে ব্যক্তি তত্বজ্ঞান, শান্তি, সুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পরে না। অতএব 

কর্তব্যা কর্তব্য-নির্ণয়ে শান্ত্রই তোমার প্রমাণ, শাস্ত্রের বিধান অবগত হইয়া স্বীয় অধিকারা- 
নুসারে কন্মে প্রবৃত্ত হও। 

তাহা হইলে, শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক । স্বাধীনভাবে চিন্ত। করিব, 

কিন্তু বুদ্ধি ও হৃদয় শাস্ত্রের শিক্ষ(র দ্বারা মাঞ্জিত হওয়া চাই। ভারতবর্ষের লোক ধর্ন 

ভালবাসে, ধর্মকথা বলিলে ভারতবর্ষের লেক শীঘ্র শীগ্ বাধা হুইয়৷ পড়ে, সুতরাং 'জন- 
নায়ক হইয়৷ শক্তিশালী হইতে হইলে, ধর্মের দোহাই দেওয়া সর্বাপেক্ষা স্থগম উপায়। 

এই প্রক।রের কথা কিছুদিন হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক নুতন নুঙুন 
ধর্োপদেষ্টাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । পূর্ববকালে বাঙ্গালী মঠমন্দির বড় একটা 
করে নাই, ঝ|ঙগালী জাতীর প্রকৃতি চিরক।লই সুবৃহত মঠমন্দির গঠনের বিরোধী, কিন্তু 
এখন: বাঙ্গালী চারিদিকেই মঠমন্দির গড়িতেছে। যাহ! হইবার তাহা হুইবে---কিন্তু 

ধর্মকথ| বলিলে লে।ক আকৃষ্ট হয় ও বাধ্য হয়, অতএব ধর্মকথা বলা যাউক, ধর্মের ভাগ 

করা যাউক, এই যে পন্থা,-ইহাকে ছলধর্্দ বলে। সৎশাস্ত্রের সহিত যাহার পরিচিত নহে 

ব| পরিচিত হইতে চেষ্টা! করে না, তাহাদের ছলধন্পের দ্বারা বঞ্চিত হুইবার সম্ভাবনা খুবই 

অধিক। 

স্বধন্্মনিষ্টই ভগবশগীতার প্রথম ও প্রধান কথা, কিন্তু বর্তমান সময়ে স্বধর্প- 
বিনির্ণয় বড়ই কঠিন, এই কারণে আমরা এ সম্বন্ধে এত কথ! বলিলম। সা কথা 
যাহা জন! আবশ্যক, তাহা গীতার মধ্যেই আছে । 

প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবে বা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবে, ইহাই গীতার 
উপদেশ । মানুষের জীবন, ইহলোকে--এই একজীবনেই শেষ নহে । আমর! বস্বার 

সংসারে আসিয়াছি, এখনও আমাদের অনেককে বছবার .আসিতে হইবে । আধি যখন 

সংসারে আঙিয়াছি, তখন কিছু পুজি ব। মূলধন লইয়া আসিয়াছি। : এই পুজি বা মূলধন 
সকলের একরূপ নহে। পুর্ব পূর্বব জন্মের কর্মের দ্বার আমার. এই মূলধন নির্ধারিত 
হুইয়াছে। আমার এই কর্মকে আমি স্বীকার করিতে, বাধ্য । ভাবশ্টু এই বর্ম যে 

আমাকে সহায়হীন ব! স্বাধীন --ইক্ষাশক্তিতীন, করিয়াছে, তাহ! নছে। আসার. স্বাধীনতা 



টা বীর 
ল্লাছে, আমি এই জদৃষ্টকে পরাজিত করিতে পারি, কিন্ত যথেচ্ছাচারী হইয়া গৌঁয়ারের 
মত জীবনের পথে অগ্রাসর হইলে, আমি কিছুতেই এই অদৃষ্টকে ছ ড়াইয়া উঠিতে পারি 
ন!। “ কিছুদিন লাফালাফি করিব, নিজের অধিকার বহিভূর্ত বড় বড় শেখা কথা আও- 

ডাইয়! নিজেকেও ঠকাইব, জগতকে ও ঠকাইব, কিন্তু সেআর কয়দিন ? কিছুদিন গরেই,- 
আমার স্বভাব কর্ম্ম এবং প্রকৃতি, আমাকে বাধা করিয়া আমার যথেচ্ছাচার বন্ধ করিয়া 

দিবে। আমাদের শান্স্ের ইহাই প্রধান কথ|। ভগবদগীতার অফীদশ অধ্যায়ের 
শেন্বাংশে শ্রীভগবান্ অঙ্ভ্রনকে বলিয়াছেন-_হে অভ্ভ্ঞন তুমি বদি অহঙ্কারযুক্ত হুইয়! কিন্থা 
মোছাচ্ছন্প হইয়। জীবনের পথে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তুমি জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইবে। 
প্রকৃতি তোমায় পরাজিত করিবে, তোমার স্বভাবজ কম্ম তোমায় পরাজিত করিবে। 

প্রীকফের এই কথা শুনিয়া অজ্্ন চিগ্চিত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং কাতরহুদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন--তাহা হইলে উপায় কি? তখন শ্রীকৃষ্ণ অঞ্ভনকে বলিলেন-_- 

ছে অর্জুন তয় পাইও না, উদ্বিগ্ন হই না__ঈশ্বর সকল ভূতের হুদয়-দেশে রহিয়া- 
ছেন, তিনি সমুদয় পরিচালনা করিতেছেন--তুমি সর্ববভাবে তীহারই শরণাগত হও, 

তাহার প্রসাদে তুমি জীবনযুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া পরমাশান্তি লাভ করিবে। ইহাই 
নীতার শেষ কথা, ইহাই গীতার ঈশ্খর-বাদ। গীতার প্রথম কথ! স্বধর্ম্ম-নিঠা, আর শেষ 
কথ! ঈশ্বর-নিষ্ঠা। এই দুই কথা, একই কথার দুই দিক্--ইহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ 

নাই। গীত বলিলেন-_ঈশ্খরের শরণাগত হও+-_-এই ঈশ্বর কোন পুরোহিত বা গুরুর 

ঈশ্বর নছেন, কোনও সম্প্রদায় বা তীর্থের ঈশ্বর নহেন--এই ঈশ্বর আমার ঈশ্বর). 

আমারই হাদয়মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন- “সর্ববভাবে” তাহার শরণাগত 

হও । ইহাই স্বধর্্মনিষ্ঠা। আমাকে আমার হদয়মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, অতএব 
অন্তমু'খী হতে হইবে। বাহিরে এ যুগের এই অগণ্য নরনা ব্ী,-_-ইহার! অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের 
বিপথগামী পুত্র ছুধ্যোধনের দলভুক্ত হইয়াছে, ইহার! এই সংসারের রাজ্য ও ভো'গনখ 

চাহেস-লাললার ত্বার। চালিত হওয়ায় ইহার] বিবেকহীন হুইয়াছে__ন্ঠায়, সত্য, অধিকার, 

ঈশ্বর প্রভৃতি ফোন কথাই ইছার! শুনিতে প্রীষ্তত নহে, এ সব কথা বলিলে ইহারা হাসিয়া 
উড়াইয়া দেয় । এ সব কথা বলিলে ইহার! বলে, ওসব কথা সে কালের কুসংস্কার; 
পূর্ধধফালের দাগের! মুর্খ ছিল, তাই ভাহারা। এই সব তুল কথায় বিশ্বাম করিত। ন্বয়ং 



গীতার ধর্ম ও তাহার অধিকার ১৭ 

ভগবান্ শ্ীকৃষ। ইহাদের বুঝা ইতে চেষ্ট। করিয়াছেন_ ওগো, এ সব সেকালের কথা, ভূল 
কথা ন.হ--এই সব কথাই, মানবের জ্ঞাতব্যের ভিতর চরম কথা, সার কথা। কিন্তু 

শ্রীকফে7 কথাও ইহারা শোনে নাই। সেই সব কুরুক্ষেত্রের দূর্ষেযাধনের দলভুন্তহ 

লোকরা আজিও সংসারে রহিয়াছে, আঙ্জিও কুরুক্ষেত্র চালাইতেছে। যেমামুষ না 

ভাগিয়া, ইহাদের দলে মিশিয়াছে বা মিশিবাঁর জন্য চেষ্টা করিতেছে, গীতার উপদেশ 
তাহার জন্ত নহে। প্রত্যেক মানুষ বুঝিতে চেষ্টা করুক--তাহার একটি নিজস্ব 
আছে, একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা কর, সেই 
বৈশিষ্টেরর অনুবর্তন করিয়া, সেই বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করিতে চেষ্টা কর-_ইহাই বধ 
নিষ্ঠ, ইহাই প্রকৃত ঈশবর-নিষ্ঠা। 

যেদিন গীতার ধন্ম ভারতের ধর্ম হইবে, সেদিন আমাদের প্রতোক বিদ্বালয়ে 

প্রত্যেক শিশুকে_বালক ও বালিকাকে-_তবঘৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষক, এমনভাবে চিন্তা 

করিতে শিখাইবেন যে, তাহার! সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্বেই স্বধর্মননিষ্ঠ হইৰে। 
শান্তরামুসারে স্বধন্্ন পালন করিতে করিতে প্রত্যেক গৃহস্থ, কাঁম ক্রোধাদি দুর্জয় রিপু সমুহের 
হস্ত হইতে পরিস্রাণ পাইয়।, শুদ্ধচিত্ত স।ংসারিক কর্তব্য সমাপ্ত করিবে। রাজ্বিধি 

ও সম্াঞ্জবিধি প্রত্যেক গৃহস্থকে তাহার স্বধর্মে রক্ষা করিবে। এই প্রকারে গারহস্থাজীবন 
শেষ করিয়া প্রত্যেক কৃতী মানব এবং মানবী, বাঁণপ্রস্থাশ্রদ ও সন্ন্যাসাশ্রমের ভিতর 

দিয়, ব্রদ্ধপদে ব| প্রীভগবানের চিন্ময় লীলায় প্রবেশ করিবে। ইহাই ম্বধর্মনিষ্ঠা ও 
স্বহৃদয়বাদী-ঈশ্বরনিষ্ঠা। 

সুতরাং গীতার শিক্ষা, ভাঙ্গিবার উপদেশ নহে-_ইহাতে ভাঁতিবার কথা আছে 

থুৰ স্পষ্টভাবেই আছে, কিন্তু নূতন করিয়া! গড়িয়া, ভাল করিয়া তুলিবার জন্ই। এই ভাঙ্গি- 

বার আয়োঞ্গন। ভাঙ্গিবার সাহস যাহার নাই, সে গলিত, ঘ্বণ্য ও ছুগন্ধযুক্ত প্রাণহীন দে 

লইয়া! নরকের পথে_- আধার ও আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হউক । কিন্তু যে বীর বাঁচিতে 

চাহে--গৌরবে শ্রীকফণের রথের রথী হইয়া, সংগ্রামশীল শ্রীভগধানের সৈনিক হইয়!, 
তাহার নেতৃত্বাধীনে জীবনের পথে চলিয়া, দেছের জীবনে নহে, ইঞ্জিয়ের জীবনে নছে, মন 

ব| জহঙ্কারের জীবনে নহে, আত্মার জীবনে ব! নিত্াজীবনে সগৌরবে ধঁচিতে চাঁছে-- 
তাহার! ভাঙ্গিতে ভয় পাইবে না। কিন্তু আমুরিক দুবুদ্ধি-তাড়িত হইয়, কাগলোন্চ প্রভৃতি 

৩ 



৮৮ 

রিগুর তাড়নায়, এই ভাঙ্গা গড়ার-ক।্যে হম্তক্ষেপ করিবে না। তাহ। করিলে সর্বনাশ 

হইবে তোমারও সর্বনাশ হইবে, জগতেরও সর্বনাশ হইবে। ভাঙ্গা-গড়ার কাজ 

ঈশ্বরের কাজ--তোমার ভিতরে ঈশ্বর রহিয়াছেন, অনন্ত ব্রহ্মাগুপতি ধিনি,-_- 

ভীহাকে দেখিবার জদ্ অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে ঘুরিতে হইবে না, তিনি তোমারই হৃদয়মাঝে বসিয়! 
রহিয়াছেন, তাঁহাকে জাগাইয়া, তাহাকে সারথি করিয়া, তাহার কথ! শুনিয়া, তীহারই 

ক্কপায় তাহার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া__যুদ্ধির জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । যুদ্ধের ভিতর ধ্বংশ 

আছে- পুনর্গঠন আছে। ভগবদগীতায় এই পুনর্গঠনের যে বাবস্থা আছে__তাঁহ। উত্তম- 

কনপে নির্ারণ করিতে হইবে । প্রথমতঃ ব্যক্তিগত জীবনের পুনর্গঠন আবশ্যক-_স্থধর্ম্মা- 
নিষ্ঠঠই এই পুনর্গঠন--২০০০৪0০০০7, ০€17১01%1005] 1.116_ তাহার পর ধর্- 

ব্যবস্থারও যুগে যুগে পুনগঠিন করিয়া, যুগধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত করা অবশ্য ক-_-[২০০01507০- 

(101) ০1 [২1151005 [461 পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনীতি, শিক্ষাদান- 

ব্যবন্থ। প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তেরই পুনর্গঠন আবশ্টুক--ভগব্দগীতার শিক্ষা এই 

পুনর্গঠনে আমদের কি প্রকারে সাহায্য করিবে, তাহ! বিবেচনার বিষয়। 
স্বধর্্ম-নিষ্ঠার কথা যাহা বল! হইল, তাহা ঠিক্ মত বুঝিতে হইলে এবং কি কারণে 

এই স্মবধর্্-নিষ্ঠা প্রাত্যেক নরনারীর ছু্য একান্তভাবে আবশ্যক তাহা বুঝিতে হইলে, একটি 
প্রাথমিক কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। . একটি কথাটি বুঝিতে না পারায়, বর্তমান পময়ে 
অধিকাংশ নরনারীর জীবনের শেষ, একটি শোচনীয় পরাজয় মাত্র হইয়া পড়িতেছে। 

সেই কথাটি যদি ইংরাজী ভাষায় বলি, তাহা হইলে বলিব-_]12 [২6210 ০01 076 
[.21521 00150100350655 | ঠিক কথাটি এই-_-মামি এখন আমার জাগ্রত অবস্থায় 

যে জ্ঞানে জ্ঞানী, তাহাই আমার সমগ্র জ্ঞান নহে। আমরা সর্ববদাই বলি--“আমার 

জান”--কিন্ত এই কথাটা ঠিক নছে-_কারণ, আমি জ্ঞানরূপ। জ্ঞানই আমার স্বরূপ--. 
ইছা জামাকে ধারণ! ও ধ্যানের দ্বার হুদয়ঙগম করিতে হইবে। জ্ঞানই আমার স্বরূপ । 

আসি দেহ নই, আমি ইন্দ্রিয় নই, আমি মন নই, অহঙ্কার নই, বুদ্ধি নই--আমি নিত্য 
ও্ানরূপ । জতএব আমি নিত্য বস্তু, আমার ধ্বংশ নাই--আমি ছিলাম, আমি আছি 

এবং আমি থাকিব। এই যে আমার ন্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ, নিত্য ও শুদ্ধত্ঞান, ইহা! এখন 

জামার জাগ্রত অবস্থায়, আমার ভিতর প্রকাশিত হয় না ব! ক্রিয়া! করে না। সাধনার 



গীতার ধন ও তাহার অধিকার ১৯ 

দ্বারা-চপস্যা, ব্রক্ষচর্ধ্য, সংযম, সদাচার প্রভৃতির দ্বারা আমার দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন, যে 

পরিমাণে শুদ্ধ ও নিম্দূল হইবে, সেই পরিমাণে সেই পুর্ণ ও শুদ্ধগ্ঞান অর্থাৎ আমার হুবূপ 
ব| জামার আসল আমি--76 [২৩৪] 96117 97011091561 প্রকট হইবে। 
এই তত্বটি, অর্থাৎ এই বৃহত্তর চৈতম্য--1)6 [.87251 0075019950655 যে সত্য, গীতা 

বা কোন অধ্যাত-বিজ্ঞানের গ্রন্থ যথার্থরূপে বুঝিতে গেলে, এই কথাটি সর্বাগ্রে অতি- 
উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। এমনভাবে বুঝিতে হইবে, যেন ইহাতে কোনোরূপ সন্দেহ 
না ধাকে। তাহার পর আধ্যাত্ব-জীবনের দুইটি নিয়ম জানিতে হইবে-_ন্বধর্মম-নিষ্ঠা ও 
ঈশ্বর-নিষ্ঠা। ইংরাজী ভাষায় বলিতে পারি--719 1.2% ০ 1000, আর 1011৩ 1.4 

091 ১৪০11?০৪--প্রথমে কর্তব্পালন বা খণ-পরিশোধ, তাহার পর ত্যাগ বা প্রেণ। 

« আমাদের শান্্রমতে আমর] প্রত্যেকেই খণী। দেবতার নিকট বা দেবগণের 
নিকট খণী, পিতৃলোকের নিকট বা পিতৃগণের নিকট খণী, এবং খধিগণের নিকট খবী। 
এই তিন প্রকারের খণ সর্বাগ্রে পরিশোধ করিতে হইবে। যজ্ঞের দ্বারা দেবধণ ; 
দানকম্মের দ্বারা খষিখণ ) গাহস্থ্াজীবন যাপন করিয়া, উপযুক্ত পুত্রোৎপাদন-পুর্ববক 
তাহাদের স্ৃশিক্ষা-বিধাঁনের ছারা, পিতৃলোকের ধণ পরিশোধ করিতে হইবে । জীবন- 
ধারণ করিতে গেলে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়, সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত কর! আবশ্বুক। 
ইহার নাম পঞ্চযহ্ঞক। উদূখল (টেকি ), জীতা, চুললী, জলকুস্ত, সন্মার্জনী প্রভৃতির দ্বায়! 
বু বু জীব প্রত/হ বিনষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই দ্রব্যশুলি ব্যবহার না করিলেও 
গৃহস্থের চলে না। অতএব প্রতিদিনই হিংস! করিতেছি । এই হিংসাজাত পাপের নাম 
পঞ্চসূনা। এই 'পঞ্চসুনা” হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে 
পর্ধযজ্জের ব্যবস্থা । ১। দেবযজ্ঞ--অগমিহোত্রাদি ২।  খধিযজ--বেদাধ্য়নাদি 
৩। ভূতযহ্র_-বলিবৈশ্যাদি ৪। মনুষ্যযজ্ঞ__মতিথিসেবাদি ৫। পিতৃযত্তঞ-_শ্রাদ্ধতর্পণাদদি। 
এই কাধ্যগুলি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে করিতে হইবে । এইগুলি সাধারণভাষে মানব. 
মাত্রেরই স্বধর্মের অন্তভূক্ত। এগুলি, কর্তব্যবিধি বা 17) [.2% ০৫109. 

গীতার নিন্দলিখি 5 ্নোকগুলিতে এই শিক্ষা অতি উত্তমরূপেই দেওয়! হহয়াছে--. 

সহযঙ্ঞাঃ প্রজাঃ স্্। পুরোবাঁচ প্রজাপতি । 
অনেন প্রসবিদ্যধবমেষ বোহন্বিষ্টকামধুক্ ॥ 



বিগ 2 বরডুমি 

' দেৰান্ তাঁবয়তানেন তে দেব| ভাবয়হ বঃ। 

পরম্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্দাথ ॥ 

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বে দেবা দাত্তাস্তে যজজভাবিতা; | 
তৈর্দতানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূউংক্তে স্তেন এব সঃ॥ 

যক্জপিষ্টাশিনঃ সস্তোমুচ্যন্তে সর্বকি বিষৈঃ। 
ভুঙ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ 

সগ্তির প্রারস্তে প্রজাপতি, বজ্ছের অর্থাৎ নিজ নিজ কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা সহ প্রজাসমূহ 
সি করিয়। বলিলেন-_এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও । এই যঙ্ঞ্ঞই 
তোমাদদিগকে ফল প্রদান করিবে । এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবগণকে পোষণ 

কর, দেবগণও তোমাদিগকে পোষণ করিবে । এই প্রকারের পরস্পর পরিপোষণের ছারা 

(1179 15৬ 01 1170517060215061756 2170. 2000091] 561৮10০) তোমরা পরম মঙ্গল 

লাভ কর। হজ্বের দ্বারা সংবন্ধিত দেবতারা তোমদিগকে অভীষ্ট ফল দান করিবেন। 
তাহার! যাহ! দিবেন, তাহাদিগকে ন৷ দিয়া! তাহ! নিজে যে ভোগ করিবে, সে চোর। যত 

করার পর যাহা ঝাকি থ।কিবে, তাহাই হ্বয়ং ভোগ করিবে বা ভোজন করিবে। তাহ! 
হইলে তুমি সাধু, ভূমি সর্বৰপাপ হইতে মুক্ত হইবে। কেবল নিজের জন্য যে পাক 
করে, সে পাপিষ্ঠ, সে পাপই ভোঙ্জন করে। 

্বধর্্মানিষ্ঠা, কর্তৃব্যবিধি বা খণবাদের ইহাই শেষ কথা। এই বিধি যে না বুঝিয়ছে, 
তাহার কোনই জ্ঞান হয় নাই, সে নিতান্তই মুঢ়, তাহার জীবন বিফল । 

| এবং প্রবর্ধিতং চক্রং নানু বর্তন্রতীহ ঝঃ। 
অঘামুরিন্দি্নারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ 

ধে ব্যক্তি এইন্ধপে প্রবস্তিত কর্মচক্রের অনুবন্তী না হয়, সে ব্/ক্তি ইন্দ্রয়পরায়ণ, সে পাপ. 
জীবন বৃথ। খারণ করে। 

রায় রামানন্দের সহিত পরবর্তীকালে গোদাবরী তীরে, শ্রীৈতৈন্যমহা প্রভুর যে 
কথোপকথন হয়, তাহাতে ধর্মমসাধনার ব! সাধ্যনির্ণয়ের যে স্তরপুলি পরপর কখিত হুই- 

যাছে-ভাহাতেও ঠিক এই কথাই বলা হুইয়াছে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম, তাহার পর কষে 

ফল্মাণ ও স্বধর্্মত্যাগ। হাহা! হউক, একথা পরে আলোচ্য। গীতার আলোচনার 



গীতার ধন্মন ও তাহার অধিকার হ 

প্রারস্তে, বৃহত্তর চৈতন্কের সত্যত। বুঝিয়া কর্তব্যবিধি ও তত্যাগবিধি অবগত হইতে হুইবে। 
গীতার ধশ্ম পালন করিতে হইলে-_গীতার ধন্রের যথার্থ অধিকারী হইতে হুইলে--" 

ইহাই প্রথম কথা। 
গীতার উপদেশ যথার্থরূপে গ্রহণ করিতে হইলে যে" যে সদগুণ থাকা আবশ্যক, 

তাহার প্রথমটি বলা হইল। দ্বিতীয় কথা--”না ভক্তায় বাচ্যং”, যে ব্যক্তি ভক্ত মহে 
অভক্ত, তাহ!কে গীতা৷ বলিবে না । এইবার এই দ্বিতীয় কথাটি আলোচনা! করা যাউক। 

শ্রীধর শ্বামী বলিয়াছেন-_ যাহার গুরুতে ও ঈশ্বরে ভক্তি নাই,তাহাকে গীতা বলিবে 
না। এখানে ভক্তি বলিতে মানবের হৃদয়ের একটি স্বাভাবিক অবস্থার কথাই বল! 

হইয়াছে। খুব যে একটা গুড় কথ! বলা হইয়াছে, তাহা! নহে । আমাদের মধ্যে সত্য সত্যই 
ভাঁল হইতে কয়জন লোক চাহে? অশস্কলোকের কথা আলোচনা করিয়া দরকার নাই, 

নিজেকেই প্রত্যহ জিজ্ঞসা করা যাউক, ভাল হইতে চাই কিনা? ভাল হওয়া কথার অর্থ 

অতিরিক্ত ভোগন্থুখের জন্য লোলুপ হইব না, পরের অনিষ্ষ করিব না, সাধ্যমত পরের 
অপকার করিব না, অসঙ্জ পথে চলিব না, মিথ্যা ও প্রবঞ্চন] অবলম্ধন করিব না,» এই 

প্রকারের তীব্র আকা কয়জনের আছে? যাহাদের আছে, তাহারা গীতা শ্রবণের 
অধিকারী । এখনকার দিনে সাধ।রণ মানুষ বড়ই কদর্ধযভাবে দিন যাপন করিতেছে, ইহাতে 

সন্দেহ নাই । অর্থাঙ্ডনের জন্য ধন্ম[ধন্মভঙ্কান বিসজ্জন দেওয়ার উদাহরণ চারিদিকেই 

সর্বদা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে | সমাজের এই প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। 

এই প্রকারে সদসৎ উপায়ে টাক! রোজগার করিয়া কোন প্রকারে কিছু ভে।গ বিলাস 

করিয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা ব্যতীত, যাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকারের উন্নততর অভিলাষ 

জাগ্রত হয় না, তাহার! গীতাশবণের অধিকারী নহে। 
ভগবদগীতার ছাদশ অধ্যায়ে, ভক্তিযোগ বণিত হইয়াছ্ছে। তাহাতে বল! হহ্য়াছে-. 

উন্তমব্যক্তির প্রতি দ্বেষ পরিত্যাগ করিবে, সমন ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী-সম্পর্ম হইবে, অধ- 
মের প্রতি করুণা করিবে, ক্ষমাশীল হুইবে, সর্ববদ সম্ভুষ্টচিত্ত হইবে_ইত্যাদি। সমগ্র 
গীতাশান্্ের আলোচনা ' ব্যতিরেকে, গীতার তক্তিযোগ যথার্থরূপে বুঝিতে পাঁরা বায় 
না। স্তরাং, বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। প্রধান কথা এই জীবনে উন্নততর 
লক্ষ্য থাক! চাই, সেই লক্ষ্যসাধনে দৃঢুব্রত হওয়া চাই। আমার চারিদিকে সকলে 



২২. - বীরভূম 
যাহা করিতেছে, তাহ! ভাল কি মন্দ, এ বিষয়ে আমরা বালকক|ল হইতে বিচারই 

করি না। এ প্রকারে চলিলে মানুষ কিছুতেই ধর্মজীবন লাভ করিতে পারিবে 

না। অমমার গ্রামের হাজ।র লোকে যাঁহা করিতেছে, অ।'ম যেদিন বুঝিব তাহা অন্যায়, 

সেইদিনই, সেই মৃহূর্তেই, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁধণ! করিব। তাহার প্রতিবাদ 
করিব এবং নিজে প্রাণ গেলেও তাহা করিন না। এই প্রকারের স্তৃতীব্র হৃদয়াবেগ 
যাহার আছে, ঈশ্বরে ও গুরুতে তাহারই যথার্থ ভক্তি আছে। 

তৃতীয় কথা, যে শুশ্রধাহীন-_ অর্থাত যে ব্যক্তি পরিচর্যা বা সেবা করে না, ব! করিতে 
ইচ্ছুক নছে, তাহাকে গীতার শিক্ষ! দিবে না। এই পরিচর্যা বা সেবা কাহার সেবা, তাহাও 
আলোচন! কর! দরকার । গুরু ও ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে । ভগবদগীতা৷ যে ধশ্ম জগতে 

প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়-_ পৃথিবীতে প্রত্যেক. মানুষই সে?ক, কেহই ম্ৌব্য 
নহে। রাজধি জনক প্রভৃতি লোকসংগ্রহের আদর্শ লইয়া, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণ-সাধনের 

জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রাম করিতেছেন--পরমেশ্বর নিজে বিশবকল্যাণের ব্রত লইয়া! জগতের 

হিতকামনায় অনলসভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। ইহাই গীতার আদর্শ। অতএব 

আমরা কখনই সংসারে অন্যায্য স্থবিধ! ও অধিকার ভোগ করিতে ইচ্ছ! করিব না, আমর! 

সকল সময়েই পরিচর্ধ্যা-কাধ্যে নিযুক্ত থাকিব__ইহাই গীতার শিক্ষা । 
এই তিনটি কথা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, গুরুতে ঈ্প্ে ভক্তি, ও পরিচর্য্যা--এই তিনটি কথা: 

আলোচন। করিয়৷ আমরা যাহা পাইলাম, তাহার সার মন্ম এই-_আমাদিগকে চিন্তাশীল 

হইতে হইবে, অস্তমু্থী হইয়া নিজের অধিকার ও সামধ্য অবধ।রণ করিব, এবং 
বাহিরের বাবতীয় ব্যাপারও উত্তমৰপে আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিব। নিজে নিজে 
বিচার করিতে গিয়! অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হুইব না, শাস্ত্রের সহিত গভীররূপে 

পরিচিভ হইব। আমর! সরলচিত্তে ও তীব্র আদ্গের সহিত উন্নততর আদর্শের 

অভিমুখী হইব গতানুগতিক হইয়া! ছুল্পভ মানব জীবনের অপব্যয় করিব না। আমরা 
জগতের হিতসাধনের জন্য চেষ্টা করিব, জগত ও মানবজাতি অসত্য ও অন্যায়ের সহিত 

সংগ্রাহ করিতে করিতে মঙ্গলের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পরমেশ্বর স্বয়ং এই 
সংগ্রামের সানধি ও পরিচালক, আমরা সকলেই তাহার সৈনিক, 'ইহাই আমাদের 
সর্কেধাত্তম পরিচয়, আমরা সেই যুদ্ধে আপনীকে সমর্পণ করিব। এই প্রকারের সংকল্প 



গীতার ধর্ন্ম ৪ তাহার অধিকার | ইত. 

যাঁহাদের আছে, গীতার উপদেশ তাহাদের জীবনে স্থফল-প্রসু হইবে। জড়শ্বভাব মানুষ, 
গতামুগতিকের অনুবর্তন করিতেছে, চিন্তা করিবার সাহস নাই, আত্মশক্তিতে বিশ্বীস 
নাই--তাহাদের জন্য ভগবদগীতা নহে। 

পূর্বেবান্ধত শ্লেকের চতুর্থকথা_“ন চ মাং যোইভ্যসুয়তি*__ভগবান্ শরীক 
বলিতেছেন--যে ব্/ক্তি আমার প্রতি অসুয়া-সম্পন্ন তাহাকে গীতা বলিবে না। এই 
কথাটির অর্থ বিস্তারিতরূপে আলোচনা! কর! আবশ্যক । 

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন--“ন চ মং যোহভ্যসুয়তি”, শ্রীধর ম্বামী ব্যাখ্যা করিতে- 
ছেন-__“মাং পরমেশ্বরং মনুয্যদৃষ্ট্ দোষারোপেণ নিন্দতি”- আমি পরমেশ্বর, আমাঁকে 
স(মান্য মানুষ বলিয়া মনে করে এবং নানারূপ দোষারোপ করিয়া নিন্দা করে। যাহার! 

এই প্রকারের লোক, তাহাদিগকে গীতা বলিবে না। 
প্রীকৃষ্ণকে তাহার যুগে অনেকেই বুঝিতে পারে নাই, আবার অনেকেই তাহার 

কাঁ্দ্যাবলী উল্টা করিয়! বুঝিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অনেক স্থলে অনেক প্রকারে, এই 
সব বিরোধী লোকেদের কথা বলিয়াছেন। যথা-_ 

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তন্থুমাশ্রিতং | 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতমহেহ্বরম্ ॥ 

মোঘাশা মোঘ কর্মাণে! মোধজাঁন। বিচেতসঃ | 

রাক্ষসী মাস্ুরীঞ্চেব গ্রক্কতিং মোছিনীং শ্রিতাঃ ॥ 

সেদিন ভারতবর্ষের একদল লোঁক শ্রীকৃ্ণকে বুঝিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দি 
আজ সকল দেবতার পরম দেবতা! ঘিনি, সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর যিনি, তাঁহারই বাণী 
ও লীলা প্রপঞ্চে, প্রকট হইয়াছে-_কিন্ত একদল লোক কিছুতেই তাহা! বুঝিল না । তাহার! 
'মোঘাশা, কৃষ্ণ আসিয়াছেন, তাহাকে ন চিনিয়! অন্তদেবতার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিল, 
ভাবিতে লাগিল--এই দেবতার ছারা শীঘ্র শীঘ্র সফলতা লাভ করিব-_কিন্তু তাহাদের এই 
আশ। নিক্ষল। এই সব লোক, “মোধকর্ম্দাণো”-_তাহাদের কর্ম্মও নিশ্ষল হইতেছে । 
ইহারা “মোঘ গ্ঞানা” ইহারা যাহাকে শাস্ত্রজ্ঞান বলে, তাহ! সত্যজ্ঞান নকছু, তাহ! বিবিধ 

প্রকারের কুতর্কপরিপূর্ণ। ইহারা বিক্ষিগ-চিত্ত। ইহার! রাক্ষসী অর্থাৎ হিংসাদি-প্রচুর 
তামসী, আর আন্তুরী অর্থাৎ কামদর্পাদিপ্রচুর রাজসী, আর বুদ্ধিভ্রংশকরী প্ররুতি 



হগ .. শীরূমি, 
তাঙ্রপ্প করিয়াছে । এই কারণে, ইহার! শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিল না। ফলে, তাহার! শ্রীকৃষের 
সর্বধড়তগহেশ্বর গুদ্ধ-সন্ধময় বিগ্রহ__তক্তের ইচ্ছাৰশে তিনি মে মানবীয় মুক্তি 
আশ্রায় করিয়া আঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার প্রতি অবজ্ঞ| প্রকাশ করিল। 

এই ক্লক দুইটি গীতার নবম অধায়ের শ্লেক। গীতায় অন্যত্রও শ্রীকৃষ্ণ এই কথা 
বলিয়াছেন । অস্থান্য :দ বতার পুজা কাঁরিগণ শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করে নাই- শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 

দলবদ্ধভাবে দাড়াইয়াছিল। ইহারা মন্দবুদ্ধি। শ্রকৃষ্ণ বলিলেন 

অব্যকং ব্যক্তিমাপন্নং মন্ান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 

পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্ুতমম্ ॥ 

নাহং প্রকাশঃ সর্ধন্ত যোগমায়। সমাবৃতঃ | 

মুড়ে'হ্য়ং নাভিজানাতি লোকে। মামজমবায়ম্ ॥ 

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি ঢাজ্জুন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মানত বেদ ন কশ্চন॥ 

ইচ্ছ!দ্বেষসমুখেন ছন্বমোহেন ভারত । 

সর্বভূত।নি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥ 

আমি অব্যক্ত-_ গ্রুপ হীত। মবস্তাকৃর্মাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া! বাক্ত বা প্রকচিত হয়। 

অল্পবুদ্ধিগণ আমার গত ও সর্বেবাত্তম স্বরূপ না জানায়, আমাকে স্বকন্ম্মনিশ্মিত ভৌতিক 
দবেহ-সম্পন্ন অন্য দেবত। বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের এই জ্ঞানের অবশ্য হেতু 

আছে। আমি যোগমায়।-সমাবৃত--এক অনিন্ত্য প্রজ্ঞ্ঞাবিলীসচাতুর্য্যের দ্র সম্পূর্ণরূপে 

আচ্ছন্ন--এই কারণে মুঢ় ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপ-অবধারণে অক্ষম হইয়া, আমাকে জন্মহীন 
ও অব্যয় বলিরা বুঝিতে পারে না। হে শক্রদমন অর্ভুন-_প্রাণিগণের যখন এই স্থুল 
দেহের উৎপত্তি হয়, তখন তাহারা অনুকূল বিষয়ে আসক্তি আর প্রতিকূল বিষয়ে 

বিদ্বেষ-_-এই যে ছম্, আর সেই ঘ্ন্ঘ হইতে সমুদ্ুত ষে মোহ, সেই মেহের দ্বার! 

সম্যকরূপে অধিকৃত । এই কারণেই আমাকে চিনিল ন৷! 

ধাছারা ভাগ্যবান্ তীহারাই প্রীকৃষ্ণকে চিনিয়াছিলেন। মহারাজ ত্রুপদ, ভ্রৌপদীর 
বিবাহের অল্লিকাল পরেই বিদুরকে বলিয়াছিলেন-_পুরুযোত্তম বান্থদেৰ, পাগুবগণের 
মেরূপ মঙ্গল চিন্তা! করেন, মহাঁড়া মুধিতির ম্বয়ং সেরূপ কাঁরিতে পারেন না। মছাত্কা 



গীতার ধর্ম ও তাহার অধিকার | | * ২৫ 

মিছুর ধূতরাঁকে বলিয়াছিলেন- যে পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সে পক্ষ নিশ্চয়ই জয়লাত করিবে। 
এই সব কথা, দ্রৌপদীর স্বয়স্থর হওয়ার ঠিক পরের কথা। ধাহাদের বুষিবার 
শক্তি ছিল তাহারা তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, তখনকার ভারতবর্ষে সকল দিকে 

অতি ভয়ানক যে-সকল সমস্যা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সমুদয় সমহ্যার যথার্থ 
মীমাংসা! করিবার সাম্য যদি কাহারও থাকে, তাহা একমাত্র প্রীকষ্ণেরই আছে। 
মহামতি ভীত্ম তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই কারণে রাজসুয় যজ্ঞের সময় যুধিঠিরঞ্রধধন 
জিজ্ঞাসা করিলেন--পিতামহ, সভায় ধাহারা উপস্থিত আছেন, ইছাদের মধ্যে সর্ধবশ্রষ্ঠ' 
কে? ভীত্ম বলিয়াছিলেন-__“জ্যোতিক্ক সমুদয়ের মধ্যে ভাক্করের প্রভ। সর্ববাতিশায়িনী, 
সেইরূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
যেমন অন্ধকারময় স্থানে সূ্ধ্যরশ্মি সমাগত হইলে সকলের অস্তকরণ প্রফুলল হয়, 
যেমন বায়ুপ্রবাহ্হীন স্থানে বাঁযু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, সেইরূপ 
শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আমাদের সভা! উদ্ভাসিত ও আহলাদিত হইয়াছে। অতএব এই 
শ্রীকৃষ্ণকেই অর্ঘ্য-প্রদান কর্তব্য ।৮ ভীগ্মের কথায় সহদেব, শ্রীষকেই অর্ধ্য-প্রদন 
করিয়াছিলেন । 

সেইদিন হইতেই কষত্রিয়গণের মধ্যে গুহবিবাদের আগুণ বেশ ভাল করিয়াই 
জবলিয়! উঠিল। শ্রীকৃষ্ণের এই পুজা, শিশুপাল সহ করিতে পারিলেন না-_তিনি. দর্পে 
সভামধ্যে দীড়াইয়! শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিলেন, ভীন্ম ও যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিলেন। ভীম্ম 
সেই সময়েই অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই মহতী সভায়--সেদিনকার ভারতবর্ষের 
যাবতীয় প্রধান প্রধান সজ্জনবর্গের সম্মুখে তিনি অকুতোভয়ে ঘোষণাও করিয়াছিলেন 
যে- শ্রীকৃঞ্চই এই চরাচর বিশ্বের সৃ্িস্থিতিপ্রলয়কর্তা! ৷ 

শ্ীকৃষ্ণলীলা বা! শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার ভারতবর্ষের সাহিত্যে নাই, 
পৃথিবীর সাহিত্যে নাই। সমাজে, গৃজে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, সাংসারিক ব্যবহারে বত 
প্রকারের সমস্তা হইতে পারে- হইয়াছে, হইতেছে বা হুইবে-.-প্রীকৃষের ' লীলা তাহার : 
প্রত্যেকটরই মীমাংসা! আছে। নগগ্র ব্্মাণ্ডের বা বিশ্বজনীন পরম তর পূর্ণ প্রতিবিশ্ব- 
প|ত, ভারতের সেদিনের এবং ভাহার পরবর্তীকালের মণীধিগণ এই প্রীকৃষ্জলীলাতেই 
দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই লীলা সম্যক্রূপে হদয়গম করা খুবই কঠিন কখা-..নুদীর্ঘ 



২৬ . .. স্বীরত্মি 

কালনাসী সাধন এবং অন্তৃষ্তির বা প্রজ্ঞাশক্তির অনুশীলন ব্যতিরেকে, শ্রীকৃষ্ণ লীলার 
এই গুঢ রহস্য কেহ, বুঝিতে পারিবে না। 

_ জ্ীরুষ্খলীল। বুঝিতে হইলে, তিন প্রকারের ডি ভিন্ন চিন্ত। ও অনুভব-প্রণালী 

জানিতে হইবে। এঁতিহানিকের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ-_ইতিহাস, 

লীল। আর নিতা-লীলা, এই তিনটি জিনিস বুঝিতে হইবে। ইতিহাস বুঝি-_ভাবুকতাও 
হয়ত কিছু কিছু অনুভব করি-_কিন্তয পুরাণের সহিত এষুগের মানুষের অর্থাৎ আমাদের 
পরিচয়'নাই বলিলেও অন্তযুক্তি হয় ন1। 

এই তিন প্রকারের চিন্তায় যিনি অভ্যন্ত, তিনি সাধনার দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণ-তন্ব 
হাদয়জম করিবেন। নরলীলা রহহ্যের শীর্ষ-সীমা। আজ আমর! ইহা বুঝিতে অক্ষম-- 

তাহা হইলে কি গীতার উপদেশ শুনিতে পাইব না? শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় নহে। 
কে যগুকিঞ্চিৎ প্রত্রতত্বের আলে।চন! করিয়াছেন--চাকুরীর চেষ্টায় । তিনি বলিতে,ছন যে, 

শ্রীকৃষ্ণ সম্থন্ধে ব পুরাণ-সন্থন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, সব জানিয়।৷ ফেলিয়াছি। অনেকে ন| 

যুঝিয়াই তাহাদের কথ শিরোধার্য্য করিতেছে । কেহ কল্পনা করিয়া রূপৰ ব্যাখ্যা 
করিতেছে -অনেকে স্তস্তিত হইয়া তাহাই মানিয়া লইতেছে। দেশের ভক্ত ও সাধুগণ 

নীরব--সতশাস্স উপেক্ষিত । এধে বড় ভয়ানক অবস্থা! আমরা এখনও শ্রীকৃষ্ণকে 
জানিতে পারি নাই--শ্রদ্ধাদ্বিত-হৃদয়ে তপস্থা।পর।য়ণ হইয়। সাধুসঙ্গে শান্ত্রসাহায্যে ধীরভাবে 

শ্রীকৃষণকে বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিব, এই প্রকারের অনুরাগ ও আকাজন্গণ ধাহার আছে, 
তিনি গীত শ্রবণ করুন, গীতার ধণ্ম স্ীহার জীবনে সফল হইবে। 

এই কারণেই এ্ীভগবান্ বলিয়াছেন-_ 

* ইদস্তে নাতপদ্থার নাভক্তার় কদাঁচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং ন চ মাং ঘোইভ্যন্ধতি ৃ 

এই রী শান্্--তপহ্যাহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন, গুরু শুশ্রধারহিত এবং আমার 
টির রনারহিরাররার না। 

. ধইফং পর্নং গুহং মন্তক্রেষভিধান্ততি। 
ভদ্বিং ময়ি পরাং বৃথা বামেবৈস্ৃত্যসংশয়ঃ ॥ 

বে ব্যঞ্ষি এই পরম শুহ-শান্ত্র আমার তক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করেন, তিনি 
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আঁমাতে পরম তক্তিমান্ হওয়ায় সন্দেহহীন হইবেন এবং আমাকে অবশ্ই “প্রাপ্ত 
হইবেন। | | 

ন চ তশ্মানমনুষ্োষু কশ্শিন্নে প্রিয়কততমঃ | 
ৰ ভবিতা ন চ মে তন্মাদস্তঃ প্রিয়তরে! ভূবি ॥ 

মনুষ্যলোকমধ্যে গীতাশীস্্ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা, অধিক প্রিয় আমার আর কেছ নাই, আর 
কখনও পৃথিবীতে তদপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় কেহ হুইবেও না। 

অধ্যে্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবকৌ: ! 

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতিঃ ॥ 

ধিনি আমাদিগের এই ধর্ম্মসঙ্গত গীতাশন্্-কথোপকথন অধ্যয়ন করিধেন, তিনি জ্ঞানযজা 

দ্বারা আমাকেই পুঁজ! করিবেন, ইহাই আমার অভিমত | 

শ্রদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নর়ঃ | 

* সোহপিমুক্তঃ শুভালো কান্ প্রায়াৎ পুণ্যব গাম ॥ 

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান ও অসুয়াশূহ্য হইয়৷ এই গীতাশান্ত্র শ্রবণ করেন, তিন্নি 
সর্ববপাপমুক্ত হইয় পুণ্যাতাদিগের ভোগা শুভলোঁক লাভ করেন ॥ 

পূর্ণাঙ্গ-যোগ ও যুগল-উপাসন! 
বহুকাল পূর্বে আমাদের দেশে ্রীমন্তগদগীত1 প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু ভগবদগীতায় যুগে 

আ'মাদের ধর্শজীবনে যে সমুদয় সমন্ত। জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং যে সমুদয় সমস্তার মীমাংসার জন্য 
ভগবদশীতার আবির্ভাব, এখনও সেই সমুদয় সমস্তার নীদাংসা হর নাই। কবে হইবে, জানি না) 
কিন্তু মীমাংসার যে প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 

গ্রধম ও প্রধান সমন্তা যোগ ও যোগ-সাধনা লইয়া । সকলেই শুনিরাছে ও বুবিয়াছে-- যোগ 

শিক্ষা! করিতে হইবে, যোগী হইতে হইবে। ইহাই জীবনের উদ্দেহ্ত। যোগের ধার! কেবল পরলোকে 
নহে, ইহলোকেও মানুষ বিশেষরূপে লাভতবান্ হইবে। যোগাভ্যাস করিলে, অলৌকিক শ্িলাত 
কইবে,-অসম্ভব সম্ভব হইবে । কিন্ত যোগ কি এবং ইহার সাধনাই বাকি? 
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কেহ ঈনে করেন, নেতি-ধোতি-গ্রতৃতি কতকগুলি হঠক্রিয়াই যোগ। আবার ফেহ বলে 
নানা প্রকারেক্র আসন অভ্যাস করিলেই যোগসিদ্ধি হইবে। কেহ মনে করেন__সুদ্রাই প্রধান কার্ধা, 
নান। প্রক্ষায়ের মুদ্রা শিখিলেই আর কিছু আবশ্তক হইবে না। কেহ কেহ প্রাণায়ামের অতিমাত্রায় 
ভজ। তাহার] বিবেচনা করেন, 'প্রাগায়াম করিলেই সর্বার্থ-সিদ্ধি। কেহ নাঁসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি 
নিবন্ধ করিয়! রহিয়াছেন, কেহ বা জমধ্য দর্শনের জন্য চেষ্টান্িত। কেহ চক্ষু ছুইটা চাপিয়! ধরিয়া 
অন্তদৃিমম্পন্ন হইতে চেষ্ঠা করিতেছেন। কেহ কর্ণ দুইটা বন্ধ কহিম্না মহাভৃতের ব| ভূবর্লোকের ধ্বনি 
বা স্পণান গুনিবার জন্য লালাফিত। আবার কেহ বা কুলকুগুলিনী, ষট্চক্র ও সহম্রার ধ্যান করিতে" 

ছেন। এই প্রকারের বহুবিধ যোগক্রিয়া তখনও প্রচলিত ছিল এবং এখনও প্রচলিত আছে । 

এই সমুদয় প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন একটির নিয্মমিভভাবে ও উত্তমরূপে অভ্যাম করিলে যে, 
কোনরূণ ফণ হইবে না, তাহা! নহে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের কোন একটি, ছুইটি বা তিনটি প্রকৃত 

হ। পুর্ণাঙ্গ-যোগ নছে। যোগ যদি এই প্রকারের একটি অতি-সামান্ত শারীরিক ক্রিয্ামাত্রই হইত, তাহ 
হইলে, মকলেই যোগী হইত। পূর্ণাঙ্গ-যোগ সম্বন্ধে শ্রীমন্তগবদগীতার মত, আমাদের মধ্যে শুপ্রতিষিত হয় 

মাই; তাহার ফলে যিনি জ্ঞানী অথ৭1 যিনি নিজেকে জ্ঞনধোগী বলিয়। বিবেচনা করেন, তিনি কর্মযোগী 

ও অভ্যাসযোগীর পরিশ্রম দেখিয়া! উপহাস করেন এবং বিবেচনা করেন, উহা পণুশ্রম মাত্র। আবার 

ক্কর্মাযোগী বা অভ্যাসধোগী, জ্ঞানীকে নিতাস্ত তুচ্ছ বলিয়াই বিবেচনা করেন। আবার আজকালকার 

গ্াচনিভ যোগলাধক, জ্ঞানীকে বা ভক্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখির! থাকেন। আবার ধিনি নিজকে ভক্ত ব 

উপাসক বলিয়া মনে করেন, তিনি অন্ত সকলকে মনে মনে ঘৃণা করেন। ইহাই এখন চলিতেছে-_ 

কিন্তু এই অবাঞ্ছনীয় ছুরবন্থার প্রকৃত মীমাংস। শ্রীমন্তগবদগীতায় রহিয়াছে । যোগের যে সমুদয় ক্রিয়া 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কেহ যদি সেই সমুদয় ক্রিয়ার কোন একটির অনুষ্ঠান আরম্ত করিয়া, 
কোননূপে রোগগ্রস্ত হুইয়। পড়েন, তাহ! হইলে, লোকে বলে যে, কলিধুগে যোগ-সাধনা হয় না-_কলিযুগে 
ঘোগ-সাধন! শিক্ষা দিবার গুরু নাই। এখন যে 'বস্থা হইয়াছে, দ্বাপর ধুগের শেষেও ঠিক সেই 
প্রকারেরই অবস্থা হইয়।ছিল, এবং সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মাধন-গ্রক্রিয়ার প্রকৃত মুল্য অবধারণ করয়া, 

তাহাদের হধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহ! আবিষ্কার করিয়া, পূর্ণাঙ্গযোগের প্রকৃত আদর্শ 

জগতকে বুধাইযা দিধার জয়ুই জীমত্তগবগীতার আবির্ভাব । ভগবদগীতার এই সার্বভৌমিকত্ব 
সর্ধদাই ঘনে ক্াখিতে হইবে। বিশেষ একটি পথের বা মতের সমর্থক বলিয়া, ভগবদগীতার ব্যাখ্যা 
করিলে, তাহা, নহাথ্য। হইবে না। 

মস ডগবাশীতা। হইতে চারি প্রকারের যোগের তত্ব আলোচন। করিলে, পূর্ণাল-যোগের যাহা 

আধর্প) ভাছায় পরিচয় পাইব। এই চারটি যোগের নাম বশ্মযোগ, অভ্যাসযোগ, জঞানযোগ ও 
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ভক্তিযোগ । এই যে চারি প্রকারের যোগ, ইহাদের মধ্যে কোনটি অপরগুলি হইতে পৃথক নহে 
অর্থাৎ ফেহই শ্বতঃসম্পূর্ণনহে। একটির সহিত অপর গ্রাত্যেকটির অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 
এই চারিটিক একত্র মিলন হইলেই, গ্রাকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সাধনা হইবে । এই চারিটির মধ্যে কেব্লমারী 
একটি অপূর্ণ। প্রত্যেক সাধককে এই চারিটিরই অভ্যাস করিতে হইবে। কেহ যেন বিবেচনা আঁ 
করেন যে, এই চারি প্রকারের সাধন একটির পর একটি করিয়া পর পর ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে--: 
সমুদয় গুলির অভ্যান এক সঙ্গে একই সময়ে করিতে হইবে না। প্রক্কত কণা--এই পুর্ণাঙ্গ-ঘোগ- 
সাধনার প্রথম স্তরে কর্ম প্রধান অঙ্গ | দ্বিতীয় স্তরে অভ্যাস, তৃতী স্তরে জান, আর চতুর্থ স্তরে 

ভক্তি প্রধান অঙ্গ । কিন্ত চারিটি অঙ্গই একত্র অনুষ্ঠের | 

নিফাম ও পরোপকারমূলক কর্ম দ্বার! বখন অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে, তখনই অভ্যান ছার! চিত্তকে 

একাগ্র ও স্থির করিতে পারা যাইবে শুদ্ধ, একাগ্র, স্থির ও শাস্ত-চিত্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই আত্মা 
ও অন্নাত্মার বিচার করিয়া জ্ঞান লাভ সম্ভবপর । সাধক যখন জ্ঞানের দ্বার! আআর পরিচয় পাইবেন, 

অর্থাৎ শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া যখন নিজেকে বুঝিতে পারিবেন, তখনই পরমাত্মাকে জানিবার ও 

পাইবার গ্রকৃত অধিকার হইবে এবং তখনই পরমা স্থা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমজির উদয় হইবে 
প্রেমের দ্বার! শ্রীভগবানের সহিত ৈ মিলন, তাহাই চরম কথা । 

শ্রীভগবানের কপার দ্বারাই ভক্তি লাভ হইয়া থাকে । বিনি নিফাম হইয়। শুদ্চিত্তে ভগবানের 

প্রীতির জন্ত কর্ম করিবেন এবং সকল সময়েই, চিন্ত ভগবানে একাগ্রভাবে সংলগ্ন করিয়। রাধিবেন, 
তিনি জ্ঞানযোগ ব্যতীতও ভক্তি লাভ করিতে 'পারেন। কিন্তু শ্রীমন্তগবদগীতার মতে জ্ঞানী ভক্তই 

সর্ধোততম। 

তেষাং জ্ঞানী নিত্য ঘুক্ত একভক্তিবিশষ্যুতে । 
প্রিরে। হি জানিনোহতার্থমহং স চ মম প্রি? ॥ 

শ্রীধরস্বামীর টীকানুনারে এই গ্লোকের অর্থ এইরূপ--পুর্ব পুর্ব জন্মে ধাহারা পুণ্য করিয়াছেন, 
তাহারাই শ্রীভগবানেক্র ভঙ্গনা করেন। এই কৃতপুণ্য বা সুরকতিশালী পুরুষেরা চারি প্রকার । আর্ত 
অর্থাৎ রোগাদি দ্বার! অভিভূত হইয়। পূর্বব পূর্ব জন্মের পুণাফলে যে ভগবনদ্তুঙ্গনা করে। জিজ্ঞাস. 
আত্ম-জ্ঞানেচ্ছু। অর্থার্থ-_-ইহলোকে ও পরলোকে : ভোগের সাংনভূত অর্থের জন্ত লোযুক্ত। 
জ্ঞানী_আত্মবিং। এই চারি প্রকারের ভজনাকারীর মধ্যে স্তানীই শ্রেষ্ঠ । কারণ, তিনি একথান্র 
জ্রীতগবানেই নিষ্ঠাযুক্ত- তাহার দেহাদিতে অভিঙান না থাকায়, চিত্তের বিক্ষেগপ নাই। ভগবান্ 
তাহার অত্থ্স্ত প্রিয়, তিনিও ভগবানের প্রিয় । এই চাগ্গিটি কারণে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ । 

এইবার তন্বের আলোচন। কর! বাউক। মানুষ একটি জটিল ও বিশিশ্র বন্ত। ইহা! দেহী ও 



কত, ্ বীরতূমি' 

দেহেক্র একঝ দিলন। দেহকে জানিতে হইবে। এই দেহতত্বের বিচারে কোন কোন শাস্ত্র গুল, হৃষ্জা ও 
'কারণ,--এই তরিবিধ দেছের, আবার ফোন কোন শাস্ত্র অরময়, প্রাণময়। মনোময়, বিজ্ঞানময় ও 

£গামলাময়, এই পঞ্চকোষের উল্লেখ করিয়।ছেন। মান্য যদি সাধনার হবার নিজের কল্যাণ সাধন 

রিজিতে চার, তাহ! হইলে, এই দেহগুলির প্রতোকটরই শুদ্ধি ও উন্নতিসাধন আবশ্তক। প্রত্যেক 
দেহকে নিজের ঘশে আনিতে হইবে। দেহশুদ্ধি বা ভূতগুদ্ধি ব্যতীত, আত্মার পূর্ণ বিকাশ হয় না। 
এই দেহসমূহেয় মধ্যে যদি কোনও একটা দেহের উন্নতি সাধন কর! বায়, তাহা হইলেও, পূর্ণ সিদ্ধি হইবে 
লা। এখন এই দেহগুপির উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? প্রথমেই স্থৃলূশরীর । সদাচার ও কর্মযোগ 
দ্বার! এই স্ৃধ শরীরের শুদ্ধি ও উন্নতি হইয়। থাকে। অভ্যাসযোগ দ্বার! হুম্্দেহের কামাংশের বা 

ইন্্িয়াংণের অর্থাৎ মনোময় কোষ ব| বিষয়াসক্ত মন ও চিত্তের শুদ্ধি ও উন্নতি হয়। জ্ঞানযোগ ছার! 
বিজ্ঞানময় কৌষ বা বুদ্ধির শুদ্ধি ও উন্নতি হয়- জ্ঞানীর সমতৃষ্টি ও নিঃলঙ্গভাব সিদ্ধ হয়। জ্ঞানী 
লর্কভূতের ছিতসাধনে আপনাকে সমর্পণ করেন, তাহার ফলে কারণ-শরীর বাঁ আনদময় কোষের 
উন্নতি হয়। ইহার পর সাধকের দৈবীপ্রক্কতি লাভ হয়__ইহ। ভক্তি ব্যতীত আর অন্ত কোন উপায়ে 

হয়না । এই দৈধীপ্রকৃতি লাভ ন হইলে, মহেশ্বরকে যথার্থরূপে পাওয়া ঘায় না। অতএব ঈশ্বর- 
লাভের জন্ত ভক্তি আঁধন্তক। *ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান ।” 

এই ভক্তি প্রেমভক্তি। এই গ্রেমতক্তিলাভের জন্ত, উপাসক ধুগল মূর্তির উপাসনা কিয়! 

থাকেন। ভ্রীসীতারাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীলঙ্ষীনারাপ্ণণ, শ্ুগৌরীশঙ্কর প্রভৃতি যুগলতত্বের উপাসনায় সীতা, 

রাধা, লঙ্গী, গৌরী প্রভৃতি দৈবীপ্রকতি অর্থাৎ উপান্ত পরমেশ্বরের গায়ত্রী শক্তি। পরমেশ্বরের কৃপ। 
বাতীত, কোনরূপ সাধন দ্বার। প্রেমভক্তি লাভ হয় না। পরমেশ্বরের কপালাভের জন্ত এইঠদৈবীগ্রক্কতির 

হা গায়ত্রী উপাসনা! একাস্তরূপে আবগ্তক। এই দৈবীপ্রক্কতিকে গায়ত্রী, চিৎশক্তি, পরমা বিদ্যা, 

রঙ্মবিস্তা) উমা, হৈমবতী গ্রভৃতি বল! হইয়! থাকে। 
ক্মাচরণ শুদ্ধ হওয়া! চাই, মন নির্মল রাধা চাই। নিঃস্বার্ভাবে সকলের সহিত সমতার হইগা, 

দয়! ও প্রেমের অন্ুমীলল করিতে হইবে--আর উপান্য পরমেশ্বরে প্রেমভক্তিসম্পর হইয়। পরমেশ্বরের 

জন্ড পরোপকা রত্রত গ্রহ্ণপূর্বক, নিজের সর্বন্থ গ্রসরচিত্তে তাহার ও তাহার জগতের সেবায় সমর্পণ 

করিতে ছইধে। ইহাই সধনার মুখা অঙ্গ । প্রেমভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ এবং উহথাই গ্রয়োজন। 
£প্রনপ্তক্তিয় জঙ্ক যুগল-উপাসনাই স্বাভাবিক--ফিস্তু যদি অন্তান্ত অল্নের সাধন উপেক্ষা করিয়া আমরা 
ধুগল-উপানন! ফ্রি, তাহ হইলে, মতা করিয়! যুগল-উপাঁসন! হইবে না। 

দান ও পয়োপকায় একই ফথ1। দানের মধ্যে বিস্তাদান ও ব্রদ্ধদান সর্বাশ্রে্ঠ ॥ মান্ষের 

মধো াচার, জান ও তির প্রবর্তনের নাগ বক্ষদান। সদাচার, জান ও উক্তি দ্বার! মানুষ তাগত্রয 
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হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, জঙ্গানদ লাত করে। ক্রহ্থানন্দ-লাভ ব্যতীত, ছূঃখত্রয়ের.অত্যন্তাভাব হয় 
না। সুতরাং মানুষ যাহাতে ঈশ্রসূখীন হয় এবং সদাচার, সত্য, দয়া, ধর্শা, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি লাভ 
করে, সে জন্ত যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও পরোপকারী। কিন্তু বর্তমান সময়ে 
মান্তুষের মেরূপ অবস্থা, তাহাতে বিদ্যা না থাকিলে, সত্য ধর্ম বুবিয়া লওয়! ও তাহার অনুষ্ঠান করা 
অলম্তভব। অসংখ্য ছল-ধর্ম্ে দেশ ছাইয়! গিয়াছে--অতএব বিস্তার: গ্রয়োজন। প্রতোক মানুষ, 
যাহাতে চিন্তাপূর্ব্বক ও বিচারপূর্বক পারমাধিক জীবনের সাধন-রহস্ত বুঝিয়। লইতে পারে, তাহার 
ব্যবস্থার প্রয়োদন। নতুবা এই কলিষুগে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবন! । 

অতএব মানুষকে বিদ্যাদান করিতে হইবে । কিন্তু বিদ্ালাতের অন্তরায় আছে। দেহ রুগ্ন 
ও অপটু, মানুষ অন্নাভাবে ক্রিষ্ট ও বিব্রত। আত্মশক্তির উপর মানুষ বিশ্বাস হারাইয়াছে; স্ৃতক্নাং 

মানুষকে এই আত্মপক্তির সুম্পষ্ট বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার দেহ যাহাতে সুস্থ হয় ও সুস্থ 

অবস্থান থাকে, ইন্দ্রিয় গুলি যাহাতে সবল ও সক্ষম অবস্থায় থাকে, মন যাহাতে বিচারপূর্বক সত্য গ্রহণ 
করিতে পারে, বুদ্ধি যাহাতে ব্র্ধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার ব্যবস্থার এয়োজন। ইহাই পূর্ণান্ 
ধর্ণের আদর্শ যুগল-উপাসন!- এই পূর্ণাঙগ-ধর্মের শেষ সীম! । | 

স্বীয় অক্ষয়কুমার দত্ত 

স্বরূপ নির্ণয় 

সমালোচনা করিতে হইলে, বাহার সমালোচন! করিতে হইবে, সমালোচককে তাহার নিকট 
যাইতে হইবে । সমালোচক বদি ইচ্ছা করেন যে, সমালোচ্য বস্ত বা! ব্যক্তি তীঁহ!র নিফটআন্ক, তাহা 
হইলে সে সমালোচন। ভ্রান্ত হইবে। অক্ষয়কুমার দত্ত কি ছিলেন না, কি হইলেই বা ভাল হইত, 
সে আলোচন৷ বাঙ্গাল! সাহিতে) কিছু কিছু হইয়াছে । কিস্ত তিনি কি ছিলেন, এবং বাহ! ছিলেন, 
কেনই বা তাহা হইয়াছিলেন__-এ আলোচন!] আদৌ হইয়াছে কি না সনোছ। 

অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বলিতে বাছা বুঝায়, তিনি তাহ! যোল আনাই 
ছিলেন। তবে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বৈজ্ঞামিকের দঙ্গে তাহার যে সমুদন় পরতেন, তাহা ভারতবর্ষের 

হিন্দ-সমাজের লোক বলিয়া, তাহার ভিতর প্রকাশিত হ্ইগাছে। কিন্ত বৈজ্ঞানিক কি, একখ! 



বাইর বলা বড়ই কঠিন । আমাদের দেশে বৈষ্ঞানিক তার আবির্ভাবের ল্লদিন পরেই, ইউরোপ হইতে 
এমদ অনেক আন্দোলন আসিয়া উপস্থিত হইল, যাঁহা দেখিতে বৈজ্ঞানিক, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে বৈজ্ঞা- 

বিষ কিন! সলোহ। অন্ততঃপক্ষে, বৈজ্ঞানিকতায় উদ্নত ইউরোপে বা মাফিনে, (সই সব চিন্ত।-পদ্ধতি 

বধিই বা বৈজ্ঞানিক হয়, আমাদের দেশে তাহ! বর্তমান অবস্থায় বৈজ্ঞানিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারেন না| উদাহরণ স্বরূপে আমরা প্রেতভত্ববাদ (৪]017160911900 ) এবং নব্যরঙ্গবিদ্যার 

 (দ598019%5 ) নাম করিতে পারি। 
এই ছুই প্রকারের চিস্তা-পদ্ধতি, বৈঞ্জানিকতায় অত্যন্ত ও সংস্কারমুক্ত এবং স্বাধীন চিন্তার পথে 

বীয়ের সকার অগ্রসর ইউরোপবাসীর নিকট বৈজ্ঞানিক হইলেও, আমাদের দেশের এ চিন্তা পদ্ধতি 
বা আন্দোলন, বৈজ্ঞানিকতার বিরুদ্ধত করিয়াছে । বর্তমান সময়ে, বিদেশ হইতে 12080101800) ব1 

ভাঁবুকতার তরঙ্গ অ!সিয়। উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের চিন্তার মধ্য অনেক সময় একট! অস্পষ্টত। ও 
জড়তা আসিয়ছে। ইহ! ও বৈজ্ঞানকতার বিরোধী । স্পষ্টভাবে চিন্তা করিব, সুস্পষ্ট ভাষার নিজের 

মন্জের কথ। ব্যগ্ক করিঘ, প্রতে।ক বিষয় ও ব্যাপাবকে নাড়ির চাড়িয়। তাহার মুলতত্ব আবিষ্ষার 

করিতে চেষ্টা করিব, কোথাও ভয় পাইব ন--ইহাই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ । অক্ষয়কুমারের চরিত্রে 
এই লক্ষণই পুর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। 

অক্ষয়কুমায়ের উদ্তবের পর বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিগ্থালয়ের সাহায্যে 
দুদীর্ঘকাঁল আমর! ইউরোপের সাহিতা, দর্শন, ইতিহাস গরভৃতি অধ্যয়ন করিয়াহি। ইউরোপের বিদ্যায় 

আমাদের মন্তি্ষ শ্কীত হইয়াছে মুখের জোর অর্থাৎ তর্ক করিবার ও বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব বাড়ি 

গিয়াছে, কিন্তু হস্তপদ ও বক্ষ ক্রমশ: তুলনায় ভুর্ববল হইয়া! গিয়াছে । বহুদিন পর দেশে কথা উঠিল-_ 
এ শিক্ষায় আমাদের উপকার নাই, ইহ! আমাদের অপকার করিয়াছে--আমাদের শিল্প-শিক্ষ! চাই, 

বিজ্ঞান-শিক্ষা চাই। এই আন্দোলন আঙ্গও চলিতেছে । 

শিল্প ও.বি্কান-শিক্ষ। সার্বজনীন শিক্ষা। কাব্য ও দর্শনের উচ্চশিক্ষা উচ্চাধিকাঁরীর শিক্ষা । 
এই সিদ্ধান্ত যে আধুনিক বুগের সিদ্ধাস্ত। তাহ। নহে-_প্রাচীন ভারতেও শিক্ষা সম্বন্ধে এই সিদ্ধাস্ত ছিল। 

অকর্ণপা মানুষ, বড় বড় শেখা”কথা না বুঝিয়াই আবৃত্তি করে--মনে করে, কাবারস আস্বাদন করিতেছি, 

অথব। দার্খনিক্ষ বিটা কন্সিতেছি। কাব্য ও দর্শন, অধিকারী পুরুষের নিকট উচ্চতম ও পবিভ্রতম 

বন্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । কিস্তু স্ব(বলঘ্বনহীন স্বাধীন চিন্তায় অনভ্যন্ত অলস ব্যক্তির পক্ষে ইহা! একটি 
হুঃ্থগ মা । আুতয়াং বৈজ্ঞানিকতার অনভ্যন্ত স্বাবলম্বনহীন কোন জাতিকে অতিমাত্রায় কাব্যচষ্চার 
অত্যন্ত করা, তাহাকে মৃত্যমুখে পরিচালন। করা! একই কথ! । 

' অন্যকুষায় দত্ত মঙাশয, কি পদ্ধতিতে দেশের মধো শিক্ষাবিস্তার করিতে চুইবে, তাহার 
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বাবস্থা-পত্র দিয়া গিয়াছেন-দে অনেক দিনের কথা। কিস্তু,'আজ দে কথা খুব ভাল করিয় 
আলোচন। করা দরকার। তিনি প্রথমে ভাষা শিক্ষা ও লিপি অভ্যাপের কথ! বলিম্নাছেন; তাহার 

পর ক্রমে ক্রমে-_-পাটাগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, তাহার পর ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, রসায়ন, 
শরীর স্থান ও শরীর-বিধান, ততপরে পদার্থবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, লোক-যাত্রা-বিধান, মনোবিগ্ঠা, ধর্মনীতি, 
পরমার্থ বিদ্যা, সাহিভ্া, তাশার পর চিত্র-বিষ্ভাদি ও শিল্প-বিগ্কা। তাহার সঙ্গলিত তালিকায়, 'সাভিতা 

দ্বাদশ স্থানে সন্নবেশিত হইয়াছে । কাবারদ আন্বাদন করিশার পুর্দে, যদ অন্র্থ কপিধা শি 

ন1 জন্মায়, তাহা হই:ংল অজীণতার বাষ্পোদগম নামক বাধি (11016110087110111%78 1114 

জম্মাইবে। আমাদের দেশে তাহ! জন্মাইয়াছে কি না, সুধিবৃন্দ তাহ। চিন্তা করিবেন, আর য'দ 

জন্িয়া থাকে, তাহ! হইলে এই স্থৃতীত্র জীবন-সংগ্রাম, আন্তজাতিক প্রতিযোগিত! ও সংঘর্ষের যুগে, 
বৈজ্ঞানিকতাকে একেবারে উপেক্ষা করিয়। অপরিমিত কাব্যদর্শনের সেবা! এবং তাহার ফলে মনোবৃত্বি 
ও হদযবৃত্তিসমূহের প্রকৃত ভারকেন্দ্রের অভাব, ইছার হেতু কি না, তাহাও বিবেচনা! করিতে হইবে। 

আমাদের সাহিত্যালোচনায় অন্ময়কুমারের স্বরূপ নির্ধারিত হয় নাই এবং তাহার সাধন ও ধার! 

যথাযয রক্ষিত হয় নাই। অক্ষয়কুমার দন্ড মহাশয়, বাঙ্গাল। সাহিত্যের মধা দিয়া যে বৈজ্ঞানিকত! 

প্রবন্থিত করিয়াছিলেন, বিশ্ববিষ্ভালয়ের পৃর্বতন শিক্ষা-পদ্ধতি তাহার কথঞ্চি২ প্রতিক্রগা স্ষ্টি করিয়াছেন । 
এখন অবস্ঠ বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবন্তিত হইয়াছে এবং আমরাও বুঝিয়াছি, বৈজ্ঞানিকার 
পথে অগ্রসর না হইলে, আমাদের বাচিয়া থাকা অসস্ভব। সুতরাং অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের প্রবর্তিত 
ধারার্ পুনরুথান অপস্ব নহে ।* , 

শ্রীশিবরতন অিত্র। 

2522285886575555815-4--5৮১4-৬, 
* 'নব ভারত'-- (ভা ১৩৩০) হইতে পুনমু্জিত | 

৫ 
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. শিক্গ। ও শিক্ষাবি্তীর,__কি শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইিৰ এবং কাহাকে কতদূর শিখাইৰ, 
এই সমস, সকল দেশেই সকলের চেয়ে বড় সমস্তা। দেশের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া | 
পিখাইয়। মাদুব. করিতে হুইবে। কিছু ছেলেমেয়েদের ঠিকমত লেখাপড়া শিখাইতে হইলে ও মানুষ 

কাধিতে হইলে তাহাদের বাপ মাদেরও অনেক নৃতন নৃতন জিনিদ শিখাইয়া তাহাদিগকেও গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। লেখাপড়া! শেখানো তত কঠিন ব্যাপার নহে, কিস্তু মাুষ করা পুবই কঠিন। দ্মান্থৃষ 
করা” এই কথাটার অর্থ লইয়াই গোলোধোগ ও মহভেদ, এ বিময়ে নান! মুর্নর নানা মত চিরকালই 

আছে। বিভ্ুতভাবে শিক্ষ;র বাবস্থা] করিতে হইলে অনেক লৌককে একতা বদ্ধ হইয়া কাজ কাঁরতে 
হইবে? কাজই “মানু কর1" এই খ্াপারট!র চরম অর্থ লয়! মেদ গাকিলেও একটা মোটামুট ও 

কার্যকরী ভর্থ নির্ধারণ করিয়া লয়] আবশ্তক। | 

ৰ শিক্ষার সমস্ত! যে কত বড় সমস্তা একটিম'ত্র ঘটনা হইতেই তাহ বুঝিতে পার। যাইবে। 

গত মহাঁুদ্ যে সময়ে বেশ সঙ্গোরে চলিতেছে, ইংল ও একেবারে বিব্রত ও বিপন্ন, কখন কি হর, কিছু- 
মাত্র স্থিরত। নাই, তখনও ইংলগ্ডে শিক্ষ। সম্বন্ধে আন্দোলন চলিতেছিল এবং সেই আন্দোলনের ফলে 

শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নূতন আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। দেই আইনের দ্বার! শিক্ষাদানের গ্রনার 

বাড়িয়া গিয়াছে এবং শিক্ষাব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । শিক্ষা-সমন্ত। কত দরকারী, জাতীয় 

জীবনের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাই যে সর্বাপেক্ষা বড় ব্যবস্থা, এই আন্দোলন ও আইন- 

পাশ হইতে তাছ। বুঝিতে পারা যাইতেছে। 

আমাদের দেশেও ভালঙোকমাত্রেরই মনে শিক্ষা-সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা জাঁগিয়। উঠিয়াছে। 
অনেকে অনেক গ্কায়ের কথা বলিতেছেন, এবং অনেকে অ:নক প্রকারের কাজও করিতেছেন। 
এই সমস্ত: চূড়ান্ত মীমাংসা, কেবল একদিনে নহে, কখনই হইবে না। কিন্তু সমম্তাটি কি, তাহা 
বুঝিয়া হাছার মীমাংসার অন্ত চিন্তা ও চেষ্টা কর! খুবই দূবকার হইয়1 পড়িয়াছে। কেবল ষে কয়েক- 
জন বিশেষজ্ঞ এই কার্ধা করিবেন তাহ! লে, প্রতে।ক (পিতামাতা এ বিষয়ে চিন্তা করিতে ও মাধামত 

চেষ্টা করিতে ধর্মতঃ বাধা । শিক্ষার নামে যাহা চলিতেছে তাহাতেই সন্তষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে চোখ 

বুঁজিন্ন' বলিয়। থাক।র মম নাই। যে সমাজে চিন্তাশীল ও কর্মনপুণ লোকেরা একতাবন্ধ হইয়। 
নিজেদের বংশধরগণের শিক্ষালাভ-সম্বন্ধে চিন্ত। করে নাও কে।নরূপ ব্যবস্থা কয়ে না, সে সমাজ অসভ্য 
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. সমাজ. এবং তাহার কোনর্প মঙ্গলের আশা নাই। আলজঙ্কালক[র জীবন-সংগ্রাম সে লমাজের টি শবস্্াধী। 2 "৪ 81587742948 

5. আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে শিক্ষ-সন্ঘ্ধ বিশেষ আলোচনা অন্ঠ কারণেও অতিশয় আঁবক 
হ্যা পড়িয়াছে | সরকার, শিক্ষণ বিভাগের তার দেশীয় মন্ত্রী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সভার 
হাতে কাগজে কলমে কিয়ৎপরিমাণে ছাড়িয়া দিম্নাছেন। কিছুদিন পরে হয়ত শিক্ষা বিভাগের যোঁল- 
আনা ভারই সত্য করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। তাহার পর, কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে 'জাতীর 
শিক্ষা”র কথা উঠিগছে। সকলকেই ভাবিতে হইবে জাতীয় শিক্ষার অর্থ কি, উদ কি, আর তাহ 

প্রবস্তিত করিবার উপায় কি? “শিক্ষা! ব্যাপারটাই বা কি, আর শিক্ষাদান- ব্যবস্থা বেশ ভাল করিয়া 

বুঝিতে হইলে উহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিয্ঝা আলোচন! করিলে সমগ্র ব্যাপারটা বেশ 
পরিস্কার করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহ! ও ভাবিয়া দেখিতে হইবে । 

শিক্ষার উদ্দেশ্ত মোটামুটি সকলদেশেই একরূপ। গ্রাত্যেক বালকবালিকাকে : এমন ন সরিয়! 

গড়ি তুলিতে হইবে, তাহার যাব্তীয় সদ্ূত্তি ও গয়োজনীয় শক্তি এমনতাঁবে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, 

তাহাকে পদে পদে উৎসাহিত করিয়া তাহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি-সমূহের বিকাশ 

এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে এ শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাল্র বা ছাত্রী, সমাজের শক্তিশাহী ও কৃতী 

সেবক হইয়া দেশের ও জগতের হিতসাধন করিতে পারে। সকল দেশেই শিক্ষার ইহাই উপোস ) 
প্রতোক নরনারীকে 4১ ৮০০৭ ০1614910১ ৮1082791060 6170 22010) হইতে হইবে |] প্রত ক দেশেই, 

শিক্ষা্দান-ব্যবস্থা, এই উদ্দেষ্ত-সাধনের জন্য নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
শিস যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কতক গুলি শক্তি ও প্রাবৃত্তর বীর সঙ্গে লা আসে । 

এই শক্তি ও গ্রবৃত্তিবীজ যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে ও কাঁ্ধ/করী হয়, তাহ!র বাবস্থা করিতে 

হইবে। তাহাকে সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে, যাঁছাতে তাহার যাবতীয় শক্কি ফুটিয়। উঠিতে পারে। 

ইহাই নাম মানুষ করাঁ। কেবলমাত্র কতকগুলি কথা মুখস্ত করাইয়া শিক্ষার্থীর মাথ। বোঝাই 
করিয়া দিলেই শিক্ষ। দেওয়া হইল না| কতকগুলি বিষয় মুখস্ত করিয় রাখাকেই অনেকে, শিক্ষালাভ 

করা রলিয়। মনে করে, কিস্ অপ্রয়োজনীয় বিষয় মুখস্ত কর। শক্তির অপবা়মাত্র | যে সকল বিষয় 

দরকারী, সেগুলি মুখস্ত, করিতে হইবে, কিন্ত এমন অনেক বিষয় আছ যাহা কো।ষগস্থ ব! অভিধ'নের 
স।হাষে ব্যবহার ক্করা যায়। 

 সদ্যুক্কি প্রস়োগ করিস! প্রত্যেক বিষয় বুঝিবাঁর থে ক্ষমতা, ইংরাদীতে তাহাকে, 73989০ বলে-_ 

আমরা ইহাকে .বুদ্ধি বলিতে পারি। এই বুদ্ধি ম্পর্শনণির তুল্য। এই বুদ্ধির বিকাশই শিক্ষাদানের 

প্রধান উদ্দেঠ।. জীবনে অনেরু স্মন্তা ও পরীক্ষাস্থল আছে, সুনিপুণভাে বদ্িৃত্িয়. পয়োগ. করিয়া 



৬৬ বীরভূমি 

লেই সমুদয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। জীবনে নান! গ্রকারের সঙ্কট আছে, সেই সঙ্কটের সময় 

নিজেকে উপবুক্তভাবে চালাইতে হইবে; সাহসের সহিত, গ্রত্যুৎপন্নমতিত্তবের সহিত সঙ্কটে বিজযলাভ 

করিতে হইবে । জীবনের পথে চলিবার সময় কেবল ঘটনাস্রেতে ভাসিয়। চলিলে হইবে না, বাহিরের 

ঘটন। ও অবস্থাকে নিজের প্রয্মোজনমত গড়িয়া লইতে হইবে) এইগুলিই শিক্ষালাভের প্রক্কত 

উদ্দেপ্ত । ূ 

এইখুলি শিক্ষণ-সনব্ধীয় সাধারণ কথা। এইবার আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ কথা, 

ধাছা ক্রমশঃ পৃথিবীর সকল দেশেএই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আলোচন। করিয়া বুবিতেছেম, তাহ! মনে 

ঝাখিতে হইবে । মানুষ কেবলমাত্র এই শরীর নহে। মান্গষমাত্রেই নিত্য আত্মবস্ত বা জ্ঞানরূপ। 

গ্রভোকেরই অতীতের বহু বনকালের একটি ইতিহাল আছে, আবার প্রত্যেকেরই সম্মুথে বু বনু 

যুগব্যাপী স্ুবিস্তীর্ণ কশ্ক্ষেত্র আছে। আজ ম্বে মমবশিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল, সে এই 

পৃথিবীর ঠিক একজন নবাগত আগস্কৃক'মাত্র নহে, সে যে এই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আসিল তাহা" নছে। 
পে ইহার পুর্বে আরও অনেকবার এই পৃথিবীতে আপিয়াছে, এবং এই পৃথিবীর বুখছুঃখ ভোগ 

করিয়াছে। যখনই একটি শিশু আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, সে যে শুধুহাতে আসে, তাহ! নহে, সে পূর্ব 
পূর্ধজগ্মের অভিজ্ঞতাঁসমূহকে সংস্াররূপে লইয়া আসে । ইহার নাম জন্মাস্তরীণ সংস্কার, এই সংস্কার- 

সমগ্টির জন্তই শিশুতে শিশুতে প্রভেদ। এই সংস্কারপুঞ্জের দ্বারা প্রত্যেক মানবের “ম্বধশ্ম নিদ্ধীরিত 

হয় -- এই সংস্কারপুঙগ্গের সাহায্যে গ্রতক মানুষের অতীত ইতিহাস, তাহার ক্রমবিকাশের পণ ও 

প্রণালী, সে এখন অভিব্যক্তির কোন্ স্থানে রহিয়াছে, কোন পথেই বা সে বিকশিত হইবে, এই সমুদয় 

তত্ব বুঝিতে পারা যায় । সুতরাং কোনও শিশুকে গ্রকুত নুশিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষককে এবং 

পিতামাতা বা অভি ভাবককে শিক্ষার্থী শিশু-সম্বন্ধে মোটামুটি এই কথাগুলি বুঝিতে হইবে বা ধীরভাবে 

বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 

পৃথিবীর সকল দেশের লোক এই জন্মান্তরবাদ মীনে না। তবে যত দিন য'ইতেছে, অন্ত- 

জগতের কথা যতই নান। দিক্ দি নান! প্রকারে আলোচিত হইতেছে, ততই অধিকসংখ্যক 

লোক এই জন্মাগ্তরবাদ স্বীকার করিতেছে) কারণ জন্মান্তরবাদের সাহায্য ব্যতীত জীবনের অনেক 

গমগ্তার মীমাংসা করা কঠিন হইয়া! পড়ে। এখনকার বৈজ্ঞ।নিকের মানবে মানবে আজন্মসিদ্ধ 

“স্ত*৬ কচিগত ও সামর্থাগত প্রভেদেন ব্যাখ্যা করিবার জন্ত পুক্ুযান্ুক্রমিকতা থ| 17073916র 

দেহাহ (ধয়। থাকন। উহারাও বলেন যে মানবশিশড একবারে শুন্য-হস্তে পৃথিবীতে আসে না, 

সে তাহার জাতির ও পূর্বপুরুষগণের কটি, প্রবৃত্ত ও সামর্থোর উত্তরাধিকারী হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। 

অব্ঠ জদ্মাস্তরবাদ সঙ, কি পুরুষান্তুক্রমিকতা সতা, কি! উভয়ই সতা, এখানে সে বিচাক্ের প্রয়োজন 
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নাই। শিশুকে প্ররুত সুশিক্ষ। দিবার জন্ত যে-প্রথম কথাটি স্বীকার কর1 দরকার সে সম্বন্ধে কোন- 

রূপ মতভেদ নাই। উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে প্রত্যেক শিশু সমান নহে, মানোবুত্তি, হৃদয়বৃত্তি, 

রুচি ও বিবিধ প্রকারের সামর্থ্য এক একটি শিশুর এক এক রকমের, আর যিনি শিক্ষক, তাহাকে 

গ্রত্যেক শিশুর এই বিশিষ্টত1 নির্ধারণ করিয়। তদনুযাহী তাহাকে শিক্ষ। দিতে হইবে। 

আমর] গ্রত্যেকেই এক একটি রাজ্যের লোক, আমর] প্রত্যেকেই এক একটি রাজশন্ির 

অধীন। এই বরাজশক্কির নাম ছ্রেট। প্রাচীনকালে এই রলাঙ্জশক্তি ব৷ শালক-সম্প্রণায় নির্ধারণ করিতেন 
তাহার রাজোর শিশুগণকে কি প্রকারে শিক্ষা! দিলে, ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বার। রাজ্যের প্রকৃত উপকার 

হইবে । শিক্ষকগণ রাজশক্তি বা ট্রে কর্ডক নিপ্ধীরিত ব্যবস্থ1! অনুসারে শিক্ষাদান করিতেন। গ্রাচীন- 
কালে পৃথিবীর সর্ধত্রই এই প্রকারের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকারের ব্যবস্থা এখনও অনেক স্থানে চণ্ি- 

তেছে। কিন্ধ এখন ক্রমশঃ লোকে বুঝিতেছে, এই পদ্ধতি ঠিক্ সঙ্গত নহে। শিল্পকে সুশিক্ষ। দিতে হইলে 

£সই শিশুর ব্বধন্ম ও অধিকার নিদ্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষককে ধীরভাবে বুঝিতে হইবে, শিশু কি 

শিখিতে চাহে, এবং কোন কোন্ বিষয়ে কতদূর শিক্ষালাভ তাহার সামর্ঘো কুলাইবে-- তাহার পর 

দেখিতে হইবে শিশুর যে সমুদয় অক্ষমতা] রহিয়াছে, তাহার কতগুলি কতদূর পর্যান্ত দূর করিতে ব 

সারাইয়া দিতে পারাযায়। শিক্ষ!-সম্বন্ধে বর্তমান সমগ্জে ইহাই প্রথম ও প্রধান কথা । আমাদের 

দেশে আমর! জন্মান্তরবাদ ও বম্মবাদের অন্তশিহিত রহম্ত জানিয়া ভাহার সাহাফ্যে প্রত্যেক শিশুর 

আধকার ও স্বধশ্ম নিদ্ধীরণ করিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করিব। প্রতীচ্য জগতে বর্তমান সময়ে 
সমষ্টিগত পুরুযানুক্রমিকতার বৈজ্ঞানিক ভিন্তি অবলম্বন করিয় (()1) 00 5০101)1110 1058 ০0৫ 

0০0110001৮০ 1)0111105 ) শিক্ষা-সমস্তার সমাধানের মুবিপুল চেষ্টা হইতেছে । 

জাতীয় শিক্ষার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমে ঠিক করিতে হইবে জাতিরূপে আমরা কি একারের 
মানুষ চাই, যাহাকে শিক্ষাদান করিতেছি সে কি প্রকারের মানুষ হইলে আমাদের জাভীয় এায়োজন 

সিন্ধ হইতে পারে। প্রতোক মানুষকে পারিবারে বাস করিতে হইবে, স্থৃতরাং গ্রতে'কেরই কতক- 

গুলি পারিবারিক কর্তবা আছে। ধত্যেক মাহ্ুবকে সমাজে বা গ্রামে বাল করিতে হইবে, প্রত্যেকেরই 

সেই সমাজ বা গ্র.মের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য আছে, তাহার পর গ্াদ্দেশিক কর্তবা, তাহার পর 

দেশের গ্রতি বা জাতির প্রতি কর্তব্য । কিন্ত এইখানেই মানুষের কর্তব্যের শেষ হইল না। 

পৃথিবীতে অনেক জাতির বাল, এবং ভিঙ্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সম্থন্ধও জাছে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া 
থাকিতে পারে না, সুতরাং প্রত্যেক মান্গমের জাতীয় কর্তব্য ব্যতীত অন্তর্জাতিক কর্তব্য আছে। 

এত গুলি কর্তব্য যথাযথ পালন করিবার উপযুক্ত হইবার জন্য এখনকার দিনে মানুষকে শিক্ষালাভ 

করিতে হছইবে। প্রত্যেক শিশুই যে এই বিবিধপ্রকারের কর্তব্পালনে সমানরূপ উপযুক্ততা লাত 
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করিবে ডাহা নহে, লস. যে অস্থনিহিত শক্তিলইয়। পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই শক্তির যথাষথ অহ্থশীল- 

 দ্ের-দ্বারা.এই, কর্তবাসমূহ, 'যৃতদুন্ন পথ্যস্ত উত্তমরূপে .সাধিত. হইতে .পারে, তাহার স্থবিধ1 ও সাহায্য 

* গ্রাত্যেক 'শিশুকে-দিতে হইবে) . শিশু যে অবস্থায় আছে, তাহার দেই অবস্থা! মানিয়। লইয়া, তদনুস!রে 

তাহাকে নুশিক্ষা্দান করিতে হুইবে। কেহ গরিব, কেহ ধনী, কেহ. সমুজ্জ্ বুদ্ধিসম্পন্ন, .কেহ 

“ বোকা, ফেছ.. প্রতিভাশালী, .কেহ অতি নিস্তেদ মস্তিক্ষবিশিষ্ট | . শিক্ষকাকে বুঝিতে. হইবে, তাহার 
চে কি আছে, এবং তাহার যাহা আছে তাহারই মমাক্. সদ্ধবহার .যাহাতে হয়, শিক্ষাদানকার্ষ্য 

: ভান্থারই, ব্যবস্থা করিতে হুইবে। শিক্ষক ছাত্রের সামর্থ্য বুবিবেন, রুচি বুঝিবেন, ছাত্রের . শ্বধর্ম 
বুঝিবেন, এবং শিক্ষককেই সর্বতোভাবে ছাত্রের উপযুক্ত হইতে হইবে। শিক্ষা-বাবস্থার সংস্কার 
করিতে হইখে, ইহাই একালের প্রধান কণা, শিক্ষাব্য-স্থ। প্রত্যেক ছাত্রের উপযোগী হইবে, ছাত্রকে 

কোর করিয়। কোনও মন্ত্বন্ধ শিক্ষান্ন উপযোগী কগিতে চে করিলে দে শিক্ষ] নিম্মল হইবে। 

প্রদেশের মঙ্গলমাধনের যতদুর উপযৃক্ করা সম্ভবঃ ততদুর উপধুক্ক করিয়া প্র-তাক [শগুকে 

গড়িগ্ব। তোলাই: শিক্ষাদানের উদ্দে্ত । তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কোন দেশের 

শিক্ষদান-বাবস্থার সম্পূর্ণ ভার সেই দেশের জোকের হস্তেই থাকা আবশ্তক। স্বদেশপ্রেম ব1 

শ্বজাতিগ্রীতি যাহার নাই সে নগণা মান্গুব। প্রতে।ক মানুষ নিজের অধিকার অনুভব করিবে ও 

বুঝিয়া লইবে এবং দে ষে দেশের অধিবাসী সেই দেশের প্রতি তাহার যাহা কর্তব্য, তাহ! বুঝতে 

পারিবে এদং হখাধথ প্রতিপালন করিবে। এই কারণেই কোন দেশের পক্ষে কি প্রকারের শিক্ষা 

প্র তপ্রস্তাবে উপযে।গী, তাহ! সেই দেশের ঝোকেরাই নিদ্ধ(রণ করিতে পরে। বিদেশের যে সব 

বিষয় অ'মার্দের শিখিতে হইবে, তাহা শিখাইবার জন্য যদি দেশে ভাল লোক না পাওয়া যায়) তাহ! 

হইবে অবশ্য বিওদশ হইতে বিদেশী উপযুক্ত শিক্ষক আনিতে হইবে, তাহাতে আপত্তি নাই । আমাদের 

ফরাসী ভায়। শিখিতে হইব, সেজন্ত ফরু!সী'দশ হইতে একজন অধ্যাপক লইয়া আলা হইল। আমা 

-দিগকে যন্্বিজ্ঞান ঠতৃতি.শিখিতে হইবে, সেঞ্জনত আমেরিকা র| জান্মানি হইতে একজন শিক্ষক 
আনা হইল, তাহাতে ফোন আপত্তি নাই। .কিন্ত শঙ্গাব্যবস্থার মুলভার, নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেশের 

লোক হাতে খাকিবে এবং অধিকাংশ শিক্ষক দেশেরই.লোক হইবে । আমরা যাহা'দগকে শিক্ষা 

দিয়া জনমায়ক, রানী তিবিৎ।. ব্যবান্ধী, বাবহারজীবি, বা ঠিকিৎদক করিব তাহার! আমাদের 
দেশের হাতি অনুর গ:-সম্পুন্ন হইবে এবং আম'দের দেশের জনসাধারণের কল্য1ণলাধনের জন্ত পেই বদ্ভা 
বাধহার করিবে ।  ইাই সার কথা । . 

আমাদের দেশে বর্ধমান সময়ে ৫ হই প্রকারের রি চলিতেছে, তাহার কোনটিকেই 

 'জাতীঞ্গঃ বলী যা না: সরকারী -পন্ধতিও. জাত)য নহে, থ্ঠান্ পাদ্রিছ্ের পদ্ধতিও জাতীয় প্রদ্ধতি 
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মহে। সরক্কারী ব্যবঞ্থী অবশ্ঠ পাঁদরিদের বাবস্থা অপেক্ষা ভাল," কারণ সরকারী ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর 

ধর্দের উপর হস্তক্ষেপ করে লা। বিগ্বালয়ে কোন ধর্মের শিক্ষা না হয়, মে একরকম ভাল, কিন্ত 

যে ধর্ম বালকের বাড়ীর ধন্ম নঠে, এমন কি বালকেত্র বাড়ীর ধর্মের বিরোধী, বিদ্যালয়ে অপরিণত- 

যুদ্ধ বালক-বালিকাকে নেধন্মের শিক্ষা দেওয়া! বড়ই বিপঙজন্ক | পাদ্রিসাহেবের বিদ্যু,লয়ে 

ুষটানধর্ম্বের শিক্ষা পাইয়। হিন্দু মুনলমানের ছেলে যে থৃষ্টান হয় তাহ! নহে, সে ধর্ম-বিদ্বেষী হয়-_তাহার 
ধর্মবুদ্ধিই অস্কুরে বাঁধ! পাইয়া চাপা পড়িয়া যাঁয়। 

যাহ! হউক জাতীয় শিক্ষা! সম্ঘবন্ধ আমাদের মধ্যে অস্তভঃপঙ্ছে লচ্চিন্তাঁ জাগ্রত হউক! 

স্পা পসপস্পপাণ (0 

সহজিয়। 

৯ 

টবঞ্ণব সহজিম়্াগন নিম্নলিখিত ক্রমানসারে তাহাদের গুরু-পরম্পর নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

যথ!-_আদিগুরু স্বরূপ দামোদর, াহার শিদ্যু শ্রীক্নপ গোস্বামী,ীরপের শি রঘুনাথ দাস অর্থাৎ স্থু প্রসিদ্ধ 

দাস গোদ্বামী, তাহার শিষ্য কবিরাজ গোস্বামী রুষ্ণদাপ। ইনিই শ্রীটৈ্তগ্ত চরিতামুত গ্রন্থের রুচ়িতা | 

কষ্ণদাসের শিষ্যের নাম মুকুন্দদেব। ইনি সিদ্ধ মুকুন্দদৈব নামে খ্যাত। বধিতে গেলে এই মুকুন্দ- 
দেবই বৈষ্ণব সহজিয়া গানের আদিশুরূ | বৈষঃব সহজিয়া মতের ইনিই সর্ধগ্রধান উপদেষ্টা এবং 

বোধ হয় ইহাকেই বৈষ্ব হজ মতের প্রবর্তক বছ্তিতে পারা যায়। কথিত আছে, কবিরাজ গোস্বামী 

যখন চরি হ্ানৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তখন বার্ধক্যবশতঃ তাহার লেখনী ধারণের ক্ষমতা ছিল না। এই 
মুকুদদেবই ঢরিতামূত গ্রন্থের পিপিকাধ্য সদাধা করেন । স্বরূপ, শ্রীন্ণপ, দাস রঘুনাথ অথবা কবিরাক্জ 
গোস্বামী সহজধর্্ম সম্বন্ধে কি মত পে!ঘণ করিতেন আমরা জানি না। তষে সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন 

কবিরাজ গোস্বামী চরিতামূনে যাহা বর্ন করিতে পাবেন নাই, লেই অতি গৃঢ় সহদধর্থব মুকুন্দদেবকে 

উপদেশ করিয়াছিলেন । মুকুন্দদেবের শিল্া-পহস্পরা ক্রমৈ তাহ পৃথিবীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 
মুকুন্দদেবের চারিজন শিষ্যের মীম, নৃমিংছামনা, রাধাচরণ, গোকুল বাউল ও মথুরানাথ। 

বাঙ্গালার বৈষ্ণব সহজ্তিয়াগণ শাখােদে এই চাঁরিজনের একজনকে গুরু বলিয়া ্বীকার করিয়া 
্ 

ক যঞ ৮০ ৯৫ কা 

ক ্ পু এ 

থকেন। টা র টিভি 
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-্১ সি 

একখানি পুরাণে প্বিতে এইরূপ লেখা আছে-_ 

“সহজ কানাকে বলে বুঝিতে নাবিল। 

সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হৈল ॥ 

বস্ক প্রকাশিব আমি যেই যেই হয়। 
শ্রীমুকুন্দ লেখাঞাছেন হএঞ সদর ॥ 

কবিরাজ গোসাঞ্িচিকে যবে প্রত আঙ্ঞ। দিল । 

গ্রন্থ বর্ণন কর তাহারে কহিল ॥ 

গোসাঞ্ি। কহেন মু্ঞি করি নিবেদন । 

মোর শক্কে এ্রস্থে না যায় বর্ণন ।। 

নিতাই কহেন তুমি ভরসা কর মনে। 
চৈনন্ লেখাবে তোরে আসি এঞ়া আপনে ॥ 

তাহার আজ্ঞ! লঞা কল গ্রন্থের চিন্তন । 

বে লিখাইল নিতাই তাহা করিল লিখন !, 

ভার মধ্যে এক বস্তু পাল্য সার । 

ঈকাশ করিতে বাঞ্জা হইল তাহার । 

তাহ লাগি সব তত্ব করিল শ্রাচার। 

নিষেধ করিল নিতাই না লিখিল আর ॥ 

ভক্তিকল্পলতিকা!তে দেখ বিচার কর্যা। 

সহজ ভাঙক্গিতে প্রভু কলম নিল কাড়্যা ॥ 

চৈতন্ত-চরিতাসূতে সহজ সংক্ষেপে লিখিল । 

জীবের ডর গোসাগ্িও জিউ লিখি এগ ঢাকিল ॥ 

ষ্ ৪ সা খা 

০ম বস্বাবলিতে সংক্ষেপে ভাঙ্গিতে। 

অচেতন হন তেছে। পত়্িল। ভূমিতে ॥ 

দিব! রাত্রি বঞ1 গেল কিছুই না জানে । 
আপনে নিতাই আসি কহিল! স্বপনে ॥ 
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দেখি%1 তাহার দশা আজ। কৈল তাদ্ে। 
সহজ বস্ত পৃথক কর্যা করহ চারে ॥ 
তবে গ্রীরূপ ঠাই আজ্ঞা মাগি নিল!। 
যেই বাঞ্চ হয় লেখ তারে আঞ্জ। দিলা ॥ 

চৈতন্টের গৃঢ় তত্ব স্বরূপ গোসাঞ্ি জানে। 
রথুন'থে শিখাইল। করিঞ1 যতনে ॥ 

সেই বুথুনাথ দাস তারে কৃপা কৈলা। 

রুপ আজ্ঞা পাঞ্জা গোসাঞ্চি মুকুন্দে কহিল! ! 

মুকুন্দদেব তবে গোসাঞ্জের আজ্ঞ। পাঞা। 

সহজ বন্ধ লিখিলেন নমস্কার করি ৪ ॥৮ 

* এই পুঁধিখানির নাম নাই, কে রচয়িতা তাহারো! কোনো! পরিচয় নাই, একটি উপাখ্যানেকর 
সঙ্গে সহজ বর্ণনাই প্রঁথিখানির উদ্দোশ্ঠ । ৭ খানি পাত। মাত্র পাওয়! গিয়াছে । ক 

মুকুন্দরাঁন দাস নাংম একজন কবি ছিন্ন, তাহার “আগ্ সারম্বত কারিকা* “অমূতা বলী” ও 
পভ রত্রাবলী* নামে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে ইহার রচিত কয়েকটি পদ ও পাওয়1 গিয়াছে । মুকুন্দরাম 

দসের “তঙ্গরত্বাবলী* গ্রন্থে লিখিত আছে-_ 

গোলার মুকুন্দদেৰ কবির!জ আশ্রয়। 

তার রূপ] হৈল যারে তিহ মহাশয় ॥ 

দেখ দেখি মুকুনদেব রাজপুজ ছিল৷ 

সকল ছাড়িয়া তিহ আশ্রয় হইল! ॥ 

ধীশ্বর্ষয ছাড়িয়া তিহ বৈয়াগ্য লইল!। 

তবে কৃষ্ছদাস তারে বছ কৃপ। কৈল।॥ 

সেই মুকুন্দ গোসাক্রি কৈলা গ্রন্থের বর্ণন। 

স্কার গ্রন্থ কৈল। পটল নিরূপন ॥ 

তথাহি গৌতম তম্ে-_ 

রসরাজঃ কবিরাজ; কৃষ্ণদাস স্ুতুর্লভং | 

শ্রীমুকুন্দদেব সিদ্ধানাং গ্রন্থকার স বর্ততে ॥ 

বল! বাছুগ্য মুকুন্দরাম দাসের গ্রন্থাবলী সহজ-সন্বন্বীযথ.নান। তত্ব ব্যাথ্য।য় পরিপূর্ণ, ক্কতরাং 
৬ 



৪ই  "' বীয়ভূষি 

লহুজিয়াগণের অতি আদরের বস্ত। *বুকুন্দরাম দা বোধ হয় “গোসাঞি। মুকুনাদেবের” শিশ্বু ছিলের। 

তিনি নিঝেই বলিয়াছেন-- 
"আমার গুরুর গুক্ক কবিরাজ কৃষ্দাস। 

জীচৈতন্ত চরিতামূত করিলা প্রকাশ ॥৮ 

“বৈহঃবামৃত” গ্র্থ--প্ীরুষণ অজ্জুনে কথ! ) এ বৈষ্ঃবামৃত বেধ হয় এই মুকুন্দরাম দাসের কৃত। 

্রস্থশেষে ভনিত আছে--“গ্রীকুধ্চ চরণে ফছে এ মুকুন্ন দাস।” 

৩ 

বীরভূম জেলার মজলডিহির ঠাকুর বাড়ীর নাম বহু পরিচিন্ভ। মঙ্গলডিহির ঠাকুরগণের 

নেক শিষ্য আছে। ইহাদের মূল পুরুষের নাম ভ্রীপণি গোপাল বা পানুয়া ঠাকুর। ইহাদের গুরু 
গ্রণালী এইরূপ; সিদ্ধ মুকুন্দদেবের শিষ্য ঠাকুর শুন্দরানন্দ, সুন্দরানন্দের শিষ্য পানুয়াঠাকুর। ঠাকুর 
সুনরানন্দের প্ীকষ্ণলীলায় ব্রণের নুচন্ত্র রাখাল নাম ছিল, বৈষ্বগণের মধো এইরূপ গ্রাসিদ্ধি আছে। 

সহজিয়াগণের *নিগম* নামক একখানি গ্রন্থে এইরূপ একন্সোতর পাওয়া যায় গ্জন্ম কোথা? পিত1 

মাতীর রসে । কিসে জন্ম? ছুগ্ধ সমুদ্রে। তার লক্ষণ কি? শোণিত শুক্র। পিতা কে? 

সুন্দর গোপ। মাতা কে? বিদদ্ধাগোপী। তুমিকে? তন্তম্থুত। তোমার নাম কি? সুচন্্র 

স্ৃত। বাপ কোথ।? ব্রজারণ্যে। কোনজাতি? বৈশ্বজাতি। তোমার করণটি? মানসিক 

বিষয্ন কি? আহার, নিদ্রা, শুঙ্গার। বর্দ কি? নব কৈশোর ।* 

আহাব নিদ্রা শৃঙ্গার এককথায় বুধাইতে হইলে “নহজ” বলা হয়। প্রবাদ আছে পণিগোপাল 
ঠাতুবের ফোন পুত সন্তান ছিল না। তিনি “নাপুত্র” (দত্তক পুত্র?) রূপে পাঁচটি শিষ্যকে 

আপনার উত্তরাধিকারী গ্ির করিয়! যান। ইছার। সকলেই “নুচজ সুত” ব| সুন্দরাননের পরিবার. 
ক্বপেপরিটিত ছিলেন। এখনে ঠাকুরগণ মুন্দরানন্দের পরিবার বলিয়া পরি5য় দেন। ইহ! হইস্বে 

বুঝিতে পা€া যায় -ডেক্ধারী আউগ-বাউলগোছের সহপ্রিয়! ভিন্ন অনেক গৃহস্থ ও সহজিয়! সম্প্রদায়তুক্ত 

ছিলেন। মঙ্গলডিহিতে আঠামটান ও বলরাম প্রভু জিউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং ঠাকুরগণ 

সথাভাবের উপাপক। ইহারা রাটীয় ব্রাঙ্ষণে; ইহাদের বু দৌহিত্র ফুলিয়া এবং থড়দহ মেলের 

কুলীন। তঙ্জ্ ঠাকুরগণের সামাজিক লন্মানও যথেষ্ট । 

ফিরূপে লহজিয়! সম্প্রদাধের সৃষ্টি হইয়াছিল, সহজের মূল কি, সহজ মতের ত্যাদি প্রবর্তক ফে,--. 
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আমরা জানি না। তবে মহামহো পাধ্যার শাস্ত্রী মহাশয়ের “বৌদ্ধ জ্ঞান ও দৌহা” হইতে জানিতে পারা 
গিয়াছে যে খুঃ--দশম শতাব্বীতে দিদ্ধাচাধ্য লুইপাদ রাঁ়ে সহজধন্ম প্রচার করেন। লুইপাদের শিশ্যু--. 
প্রশিষ্যগণের চেষ্টা, এই ধর্ম বছুলরূপে গ্রচারিত হয় । বৌদ্ধ সহজ-্ধর্দের স্বপ্ূপ-- 

প্যাবন্নোপততি প্রভান্বর ময়ঃ শীতাংশু ধার! প্রবে। 

দেবী পল্পদলোদরে সমরসীতৃতো জিনানাং গনৈঃ 

হুর্জদ্ বড শিখাঁগ্রতঃ করুণয়৷ ভিন্নং জগৎ কারণং 

গঙ্জদ্ধী করুণা বলম্ত সহজং জানীহি বূপং বিভোঃ 1৮ 

সহজ ধর্মে বাঁচ্য নাই, বাঁচক নাই এবং ইহাদের সম্বন্কও নাই, * * ভাবও নাই, অভাবও নাই, 
সকলই শৃন্তরূপ অর্থাৎ ভাব ও নির্ববাণে কোনে প্রভেদ নাই। * * * আপনিও পরে ত্রাস্তি 
করিও নাঁ। ছুইই এক) সকলই নিরস্তর বুদ্ধ এই সেই নির্মল পরম পদ্মূপ--চিত্ত স্বভাবতঃই 
শুদ্ধ 

( বোদ্ধগাঁন ও দৌহা) 
৫ 

বৌদ্ধ ও বৈষ্খব সহগ্জিয়াগণের সাধন প্রণাঁলীর মধ্যে মূলতঃ কোন গ্রতেদ আছে বলিঙ্। মনে হয় 
না। নিগম গ্রন্থে বপিত আছে-- 

অতি সে নিগুঢ় হয় নিত্যের প্রসঙ্গ । 

নিতা শবে বস্ত কহে প্রেমের তরঙ্গ | 

তাহার স্বরূপ হয় স্বয়ং ভগবান। 

তাহার দ্বিতীয় সম কেবা আছে আন ॥ 

রসে বীজে এক মুণ্ডি নাম তার কাম। 

সর্ব চিন্ত আকর্ষক সব্বানন্দ ধাম ॥ 

ফী ক গু ্ 

অনন্ত মুর্তি হয় নাম তার কান। 

অগ্রাকত প্রাকৃত রূপে তার অবস্থান ॥ 

অগ্রাকৃত তত্ব শুন এই নিরূপন। 

রসরাজ স্বরূপ যাঁতে করয়ে স্যজন ॥ 

পঞ্চবাণ সন্ধান করি আছে যোগাসনে। 

বর্গ মর্ত পাঁতাল জিনিল তিন বাণে ॥ 



বীরডূমি 
ছুই বাণ রাখিলেন আপনার স্থানে। 

নিত্যের নিকট হয় এই ত প্রমাণে ॥ 

চম্পক কলিক! গ্রন্থে বণিত অ।ছে-_ 

ঘখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার 

চম্পক কলিক1 নাম সুর্যের আকার । 

নপুংসক মুর্তি জাপনে একেশ্বর । 

রলবীজ মূর্তি অঙ্গ লাবণ] সুন্দর ॥ 

তাহার উপরে আছে গুপ্ত চন্ত্রগ্রাম ৷ 

সেইথানে আছে চম্পক কলিকা নাম 
গং ঙ সঃ ্চ 

সাং র্ সা সু 

চম্পক কলিক নাম চারি বেদের পর। 

সেই শরীর হইতে হয় যুগল কিশোর ॥ 

গহজিয়াগণের পুঁথি প্রায়ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা । বর্তমান, অনুমান, নিতা, চিন্রপট, চম্পক, 

কলিক।, রস, বীজ প্রভৃতি কথা সেই সমস্ত পু'থির পারিভাষিক শন্দ-এক একটি সক্কেত। পুঁথিতে 

এই শব্ধ গুলির ব্যাখাও আছে । মোটেয় উপর “রসে বীজে সাধন” সহজিয়! সাধনের প্রধান কথা। 

এই সঙ্কেতের সঙ্গে ণ্যাবন্ন পতি” শ্লোকটির ব্যাখ্যায় ফোন গ্রভে্দে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

সহ্জিয়।গণ বলেন-_-“টলে বীজ অটলে ঈশ্বর । মাঝে মাঝে খেলা করে রসিক শেখর |” ইহার 

ব্যাখা হয় না। গঞ্জজালা গ্রন্থে বণিত আছে--- 

“সহজ কাঁথে বলি? আহার নিদ্রা শৃঙ্গারকে বলি। থাকেন কোথায়? কৈশোরে। 

কৈশোর তিন অক্ষর থাকেন কে।থা? না যৌবনে । যৌবন তিন অক্ষর খাকেন কোথা? স্বরূপে। 

স্বরূপ তিন অক্ষরের জন্ম কিসে? এক অক্ষর বংশীধ্বনি, এক অক্ষর চিএপট, এক অঙ্ষপ্ন হ১ৎকার 

দুতিমুখে মিলন।” 

আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থে বদিত আছে-- 

"ভাব্য কি? বতীমান। অনৃষ্ঠভ1বনা, যাকে দেখি নাগ্ঞ তাকে কিরুপে ভাবিব? যাকে 

দেখিতে পাই তাকেই ভাবি। 
যেরূপ নেজে দেখে । সেইরূপ হৃদয়ে থকে ॥ 
বর্তমান হৃদয়ে রয়। ছুইরে বুঝ কিবা হয়॥ 



সহজিয়। | 8৫ 

বর্তমান জানিব কিসে 1? শ্রবণে দর্শনে লেভ। লোভ হয় কাথে? যেমনহরে। মন 

হরেকে? সহজজানার বে। প্রাপ্তি কি? সহজ বস্ত। সহ বস্তু বল্তে কিলে? সহঙ্গ মানুষ পুষ্ট 

যাতে। সহজ মাগুষ বর্তমান । গুঁ়দ্প অবর্তমান। গুঢ়রূপের স্থিতি কোথায়? বর্তমানে । 

বর্তমান কি? মানুষ। মানুষ কি। তিন। কি কি? যোনীসম্তব, অযোনীসম্ভব, স্বতঃসিন্ধ । 

খেনীপস্তব বর্তমান, অযোনীসম্তব গোলকে, স্বতঃ সিদ্ধ নিত্যবৃন্দাধনে । 

৬ 

সহজিয়াগণের সন্ধাভাঁষার উদাহরণ দিই। উপনিষদের "দ্বা সপুর্ণার”« কথা এবং গীতার 
“উদ্ধমূল মধাঃশাখ” বৃক্ষটির বিষয় পণ্ডিতগণের অজ্ঞাত নাই। বৌদ্ধ সিদ্ধাচারধ্য লুইপাদের “কায়া 
তরুবর পঞ্চবি ডাল। চঞ্চল চিয়ে পৈঠো কাল” পদটী অনেকেই অবগত আছেন। এইঝর 

সহজিয়াগণের একটি গাঁথা ও একটি গীত শুনুন । 

পউদ্ধমূল অধশাখ দেহ বৃক্ষ হয়। 
রস রং সী সঃ 

ব্রঙ্গাণ্ডের নাঝে দেখ আছে এক বৃক্ষ । 

তাহাতে আছয়ে সব দেবের যে লক্ষ্য ॥ 

তিন মুল চারি রস। 

পাতা তার দশ॥ 

নয় কটা শত ছাল। 

ছুই ফল পাঁচ ডাল।॥ 
তাথে থাকে ছুটি পক্গ। 

একটি থায় আরুটার ভন্গ্য॥ 

একটি ভাবে আরটা থাকে । 

সথ পান্ন তারা অমৃত ভক্ষযে ॥ 

ভিন্ন হঞ1 চরে ববে। 

জালে বন্দী হয় তবে॥ 

জালে বন্দী গাছে গাছে। আরাম বলেন ফিরি তাঁর পাছে পাছে। 
ভীবন লাগিয়া, আমি জীবনকে যাব । 

জীবন পরষ করি জীবন হারাধ ॥ 



৪৬ " বীরভূমি 

জীবনের,সঙ্গে যদি না যাঁয় জীবন । 

তার সঙ্গে সঙ্গ কবি তেজিব জীবন ॥ 

ভনম্নে বিষ্তাপতি এই রস গুঢ়। 
বুঝয়ে রসিক জন ন! বুঝয়ে মূঢ় ॥ 

এই গাথা শ্রীরাম ও বি্ঠাপতির ভনিতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। গানটিতে গোসাঞী 

আনন! টাদের ভনিত1 আছে। অনেকেই বলেন ইনিই ক্ধ্যাপার্টাদ বাউল নামে প্রসিদ্ধ। গানটা 

এইরপ--. 

“গ।ছের নাম চম্পক কলি পাতার নাম তার হেম। 

এক ভালে তার রসের কলি আর ডালে তার প্রেম ॥ 

আকাশে শিকড় তার জমিন পানে ডাল। 

কল ছাড়া ফল তার পাতা ছাড়। ডাল ॥ 

এক ডালে তিন ফুল ফুটিল কমল। 

হরিনাম মহামন্ত্র কোন্ গাছের ফল ॥ 

তেকোণা পৃথিবী তার এককোণে জল। 

দেব আদি তিন লোক করে টল মল ॥ 

গৌসাঞ্িঃ আনন্দটাদ বলে নিগুড় রদের কথা । 

বন্তমানে বস্ত আছে, খুজলে পাবি কোথা” 

এ সম্বপ্ধে বলবার কথা অনেক, পরে বালবার বাসনা রহিল ।* 

গহরেকষ্ সুখোপাধায় সাহতারক্ক | 

* ১৬৩০ মালেক আঙ্িন মাসের ভীরতবধ হইতে পুনমুক্রিত | 



আলোচনা ও অনুশীলন 

নূতন এঁতিহ।সিক সিদ্ধান্ত. 

গ্রীণ ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট্ শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রদাদ নিয়োগী মহাশয় এখন মালদহে আছেন। ভিনি 

ম(লদহের প্রাচীন ইতিহাস-সগ্থন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, এ বিষয়ে কাহার যোগ্যতাও আছে।. 

অনুসন্ধানের ফলে তিনি কয়েকটি নৃতন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। গত ৭ই শ্রাবণ তারিখের 

"গৌড়দুত” পত্র হইতে সিদ্ধান্ত গুলি উদ্ধৃত হুইল, এতিষাসিকগণ ধীরভাবে আলোচন৷ করিবেন। 
মালদহ গেলা বাঙ্গালার ইতিহাপের যুগবিশেষের সতিকাগৃহ বলিলেও অন্াক্তি হয় না। 

(১) বক্কিয়ার খিলিজী লক্ষণ সেনের জীবনকা'ল মধ্যে গৌড়ে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন্ নাই। 
(২) মালদহ থানার অন্তর্গত বর্তমান নথরিয়ার গপ্রাচীন নাম ছিল “নয়গড়” অথব| নয়াগড়* 

উহা নয়পাল রাজার রাজা-সীমার অস্তুভূক্ত ছিল। 

(৩) পিসলি গঙ্গারামপূর পাল রাজগণের সু প্রসিদ্ধ রাজধানী ছিল। পিসলি গঙ্গারামপুর ও 

বর্তমান গৌড়ের মধ্যে স্ুপরিদর পদ্মা বা গঙ্গ। গ্রবাহিতা ছিল। উহাই বর্তমানে গোন্দয়াইলের বিল 
বলিয়। উক্ত হয়। বক্তিয়ার খিলিজি পালরাজগণের পতনের প্রায় ছইশত বৎসর পরে পিসলি গঙ্গারাম- 

পুর দখল করেন। সেসময় তথায় কোনও সৈন্য সামন্ত ছিল না। 

(৪) বক্তিয়ার থিলিজীর নবধীপ আক্রমণের বৃত্তান্ত সর্বেৰ মিথ্যা । বক্তিার কদাচ নবদীপ 

দগল করেন নাই। পিসলি গঙ্গারামপু,রর সন্নি কটবর্তী “দিয়ারে নৌ” বা “নৌ দিয়ার” নামক স্থান 
দখল করিয়া ছলেন,__-উহাই আবুল ফজল কর্তৃক নবদীপ নামে লংজ্ঞাধুক হইয়াছে। 

(6) বর্তমান গৌর পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত গড়বঙ্গি প্রাচীন গ্রাম প্রামাভিটা 

চগ্ডিপুর” রামপালের রাজধানী “রামাবতী নগর।* 

(৬) প্রতাপাদিত্যের পিতা স্রীহরি এবং দাউদকরবাণীর কর্পর্চারী ই্রাহরি কদাচ এক বাক্তি 
নহেন। গ্রতাপাদিত্যের রাজ্য কোন বাদসাহী-সনন্দ লন্ধ নছে। প্রতাপ শ্বশকিতে সামাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন । 
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যুদ্ধদেব ও ঈশ্বরবাদ 

জীযুক্ত হেমচন্ত্র সরকার মহাশয়ের *ত্রক্মদর্শন" নামক পুস্তকের সমালোচনার শেষাংশে আমরা 
বলিয়!ছিলাম __ “বুদ্ধদেব ঈশ্ব র-সন্বন্ধে কেন কিছু বলেন নাই, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থ কার যে দিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

তাহা অতি নুন্দর"। এই অংশ পড়িয়া কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন সেই দিদ্ধান্ত কি? 
তাধার। সমালোচিত গ্রন্থথ(ন পড়িলেও পারিতেন। আমরা সংক্ষেপে তাহার সিদ্ধান্ত বলিতেছি। 

ধর্দশিক্ষার দুইটি বিভিন্ন প্রণালী হইতে পারে। প্রথম প্রণালীতে প্রথমেই ঈশ্বরকে মানিয়া লইতে 

বলা হা, ইহাই গ্রচলিত প্রণালী। মানবশিক্ষার অধিকাংশ প্রণালীই এইরূপ। বুদ্ধদেব আর এক 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি “শিক্ষার্থীকে বলিলেন, চরিত্র নির্মল কর, বাসন! প্রবৃত্তি দমন 

কর,জ্ঞান ও চিন্তা মাজ্জিত কর। সম্ভুবতঃ তাহার অভিপ্রায় এই ছিল ধে, হৃদয় নির্মল হইলে আপন। 
ইইতেই ত্রঙ্গদর্শন হইবে; তখন আর তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না যে ঈশ্বর আছেন, বাঁ ঈশ্বর 

মানিয়া লও। তখন আর চিন্তা বা কল্পনার স্থান থাকিবে না, তর্কঘুক্তির প্রয়োজন হইবে না। 

অষ্টাঙ্গ সাধন ছার] ইন্দ্রিয় সংযত) প্রবৃত্তি দমন এবং বাসনা-নির্বাণ হইলে সেই নির্মলচিন্তে ঈশ্বর সন্বা 

আপনিই প্রকাশিত হইবে। + ৯ 01540173841 নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্ৃত 

আলোচন! করা হইয়াছে। ্ 
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গীতার ধর্ম ও তাহার সাধনা. . ... 
[প্গীতার ধর্ম ও তাহার অধিকার” সম্বন্ধে গতবারে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত 

মর্ম £_-গীতার প্রথম উপদেশ স্বধন্্মনিষ্ঠ হও। কিন্তু স্বধর্শানির্দীরণ কঠিন ব্যাপার । কুরুক্ষেত্রের” 
মহাযুদ্ধের পূর্বেই আমাদের সমাজ বিশেষরূপে ব্যাধিগ্রন্ত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে, প্রাচীন 
সমাজ ভাঙ্গিয়া একেবারে বিপর্যস্ত হইয়। গিয়াছে। শ্রীকুষ্ণ ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পুন. 
গঠনের সনাতন উপকরণ-সমূহ নিজের জীবন ও উপদেশের ছারা ভারতবর্ষকে দিয়া গিয়াছেন। 
পুনর্গঠনের চেষ্টা গত পাঁচহাজার বৎসর ধরিয়া চলিতেছে । আজিও স্বাহার মীমাংসা হয় নাই। মধ্যে. 
মধ্যে মনে হইয়াছে, মীমাংসা! বুঝি হইয়া গেল, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গিঙ্কাছে, মীমাংসা হয় ন|ই।. 
পুনর্গঠনের সমন্ত। আজিও আমাদের সম্মুখে বিগ্কমান। কলিধুগ ব্যক্তি-্বাতস্ত্রোর যুগ । এযুগে প্রত্যেক 
নরনারীকে স্বাবলম্বী ও অন্তমুখী হইয়া নিজের স্বধন্ম নির্ধারণ করিতে হইবে। জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, 
দেঁহতত্ব ও লৌকতন্ব না বুঝিলে এবং অন্তমুখী চিন্তায় অভ্যন্ত না হইলে, কেহ যথার্থরূপে শ্বধর্মনিষ্ঠ, 
হইতে পারে না। স্বধন্মীচরণ গীতার প্রথম ও প্রধান কথা। [দ্বতী্থী কথা,__ গরুতে ও ঈশ্বরে তক্তি- 
সম্পন্ন হও। একথার প্রথম অর্থ,-_জীবনে উন্নততর লক্ষ্য থাঁক। চাই, আর মেই লক্ষ্য সাধনে দৃঁব্রত- 

হওয়া চাই। দ্বিতীয় অর্থ,_-অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞের সাহাঁধা লইয়! চলিতে হইবে, 

দ্ববলদ্বী হওয়ার জন্ত শ্রদ্ধাহীন হইবে নাঁ। গীতার তৃতীয় কথা-__পরিচধ্য।শীল হও। পৃথিবীতে, 
প্রত্যেক-মান্ুষই সেবক, কেহুই সেব্য নহে। পরমেশ্বর নিজে বিশ্বকল্যাণের ব্রত লইয়া, জগতের হিত.. 
কামনায় অনলসভাবে পরিশ্রম করিতেছেন ।. জগৎ ও মানবজাতি অসত্য ও অন্ঠায়ের সহিত সংগ্রাম 

করিতে করিতে মঙ্গলের অভিমুখে অগ্রনর হইতেছে? পরমেশ্বর স্বয়ং এই সংগ্রামের সারথি ও পরিচালক ; 

আমরা সকলেই তাহার সৈনিক। গীতার চতুর্থ কণা-_শ্রীভগবানের গ্রাকটা বুঝিতে হুইবে। 
শ্ীকৃষ্ণলীল| বুঝিতে হইলে তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও অগ্ুভব-প্রণালী জানিতে হইবে। এ্রতিহা- 
সিকের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ__ইতিহাস, লীলা, আর নিত্যলীলা-_এই তিনটি 

প্রব্যাপার বুঝিতে হইবে। গীতার প্রথম কথা শ্বধন্-নিষ্ঠা, আর শেষ কথা-_-ঈশ্বর-নিষ্ঠা। এই দুই কথা, 
একই কথার ছুইদিক্। ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই । *ঈশ্বরের শরণাগত হ৪৮--এই ঈশ্বর কোন 
গুরু »৷ পুরোহিতের ঈশ্বর নহেন, কোনও সম্প্রদায় বা তীর্থের ঈশ্বর নহেন-_-এই ঈশ্বর আমার ঈশ্বর 
_-সামারই হৃদয় মধ্যে রহিয়াছেন। তাহার পর--তিনি স্কলের ঈশ্বর 1” ].. | 
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১। তান্ত্রিক আচমন ও তত্বত্রয় 

তান্ত্রক আচমনে, প্রথমে বলিতে হয়--“আত্াতত্বায় স্বাহা,৮ পরে বলিতে হয়" 

“বিভাতন্বায় দ্যাহা,৮ তাহার পর বলিতে হয়--“শিবতন্বায় স্বাহা”। অগ্নিদেবের স্ত্রীর 
নাম স্বাহ।। অগ্নি হুব্যবাহন। স্বাহ! অগ্নির শক্তি। যত কিছু রূপাস্তর ব পরিবর্তন, 

অগ্নির ঘারাই হুইয়! থাকে । আমি এখন যে অবস্থায় আছি, তাহা! আমার স্বরূপ বা ঠিক্ 
অবস্থ। নহে। যেমন আছি তেমন থ|কিলে চলিবে না। আমাকে রূপান্তরিত হইতে 

হইনে, পরিবর্তিত হইতে হইবে। এইজন্যই ধর্ম চাই, শিক্ষা চাই, অভ্যাস চাই, তপস্থ! 

ও সাধন! চাই। সাধনার প্রারস্তেই আত্মতবের চিস্ত! আবশ্যক । আমার স্বরূপ কি, 

অমি প্রকৃত প্রস্তাবে কি, তাহ! মোটামুটি বুঝিয়া লইতে হইবে। সাধনার 'প্রারস্তেই ইহা 
তাবশ্যক। প্রথমেই আত্মহন্ব--শাক্সঙ্ছান। আমি কি, যখন সামান্যরূপে তাহ! বুঝিব, 

তখন এবছ্য।' আামায় বুঝাইফা দিবেন, কেন এবং কি প্রণারে আম এমন হইলাম; এবং 

কি প্রক্কারেই বা আমি আমার স্বরূপে আবার ফিরিয়! যাইতে পারি । ইহাই “বিদ্যা তন্ব*। 

কিন্তু শত্বতন্তের নির্দারণ না হইলে, বিদ্ঞ।তত্বের কোনই প্রযোঞ্জন নাই। “শিবতত্ব" 

শেষ কপ! । 

প্রথমেই আত্মতন্ব। ভ্রীমন্তাগবদগীতাতে ৪ ঠিক তাই। প্রথমেই সাংখ্যযোগ। 
ভগ'দগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্যযোগ। প্রাচীন টাকাকার যামুনমুনি গীতার 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন-__ 

্ অস্থানশ্েহকারুণা ধন্মধর্মধিয়া কুলম্। 

প.থং প্রপগ্নমুদ্দ্ত শান্ত্রাবতরণং কৃতম্॥ 

নিত্যায্মা সঙ্গ কম্মেহাগোচর! সাজ্ঘ্য যোগ্ধীঃ। 

দ্বিভীয়ে স্থিভধী লক্ষ্য। প্রে।ক্ত। তন্যোহশাস্তয়ে ॥ 

গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখ! যায়, অস্থানে অর্থাৎ যেখানে সঙ্গত নহে, সেইখানে স্েহ ও 

কারুণ্য সম্পন্ন হওয়া, অড্ভ্ুনের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়.চ, তিনি ধর্ম ও অধশ্ম অর্থাৎ 

কর্তন্যাকর্তণ্য নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকঞ্জের 

শরগাগত। সেই চঙ্ভুনকে উদ্দেশ করিয়া, শ্রীভগবান কর্তৃক এই গীতাশ।ন্ত্রের অবতারণ]। 
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মোহ দূর করিয়া অজ্ভনকে শান্ত করিবার জন্য আত্মার' নিত-ত্ব, এবং শি্কাম কর্ণ্মরূপ 

সাঙ্যযোগ ও স্থিতধীর লক্ষণ, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। 

ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় আছে। প্রথম সাগ্যবুদ্ধি, দ্বিতীয় 
যোগবুদ্ধি ঝ| নিক্ষামকর্ম্ম, আর তৃতীয় স্থিতধীর লক্ষণ। 

২। সাংখ্যবুদ্ধি | 

সাঙ্ঘযবুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা শ্রীধরশ্বামীর টীকা হইতে বেশ বুঝিতে পার1 ধায়। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯এর শ্লোকের টীকায় শ্রীধরন্বামী বলিয়াছেন-_ 

“সম্যক খ্ায়তে প্রকাশ্যতে বস্কৃতত্বমনয়েতি সংখ্যা সম/কৃজ্ঞানং, তস্তাং প্রকাশমান- 

মবতু্ত্বং সাঙ্যং, তন্মিন করণীয়! বুদ্ধিরেষা তবাতিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি তব চেদা- 

অতন্মপরোক্ষং ন ভবতি তরান্তঃক রণশুদ্ধিদ্বারাত্তত্বাপরোক্ষার্থং কর্্মযোগেত্িমাং বুদ্ধিং 
শৃরু য় বুদ্ধ্যাযুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কন্মাযোগেন শুদ্ধানুঃকরণঃ সত্প্রলাদলবাপরোক্ষ- 

জানেন কন্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্মেণ হাস্তসি ত্যক্ষ)সি 1৮ 
উদ্ধত মংশে শ্রীধরম্বামী প্রথমেই বুঝাইয়াছেন__সাঙ্্য ও সাঙ্যাবুদ্ধি কি। যাহার 

দ্বার বস্্ৃতত্ব সম্যক্রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার নাম সংখ্যা বা সম্যক্জ্ঞান। এই সম,কৃ- 

জ্ঞানে যে আত্মতন্ব প্রকাঁশিত হয়, তাহার নম সাঙ্খ সেই সাংখ্য যে বুদ্ধি করণীয়া, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অচ্ছ্ুনকে প্রথমতঃ তাহাই বলিলেন। অঙ্জুন বা অন্য কোন শ্রোতা এই আত্মতস্ব 
শুনিয়া যদি তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে , 
হইবে, সেই আোতার অন্তঃকরণ অশুদ্ধ। প্রথমে তাহার অন্তঃকরণের শুদ্ধি-সাধন 

আবশ্যক । অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে, এই আত্মতন্ব গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। কর্ম 

যোগের দ্বারা অহ্ঃকরণ শুদ্ধ হয়। কর্ম্মুষে।গের বুদ্ধি এই, পরমেশ্বরে বন্ধ অর্পণ 
করিতে হইবে। তাহা! করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবে এবং পরমেশ্বরের কৃপায় যে 

অপরোক্ষ ভান জন্মিবে, তাহার দ্বারা কম্মাজাত বঙ্গন হইতে পরিজাণ পাওয়। যাইবে। 
শ্রীধরম্থামীর টা] হইতে যাহা উদ্ধৃত হুইল, তাহা বলিনার পূর্বের শ্রীধরস্বামী 

বলিয়াছেন__জ্ঞানযোগ বলার পর ভগবান সেই জ্ঞানের সাধন কন্মাযোগ বলিতেছেন। 
প্রীমধুসৃদন সরন্বতি মহাশয় তীহার টাকায় বলিতেছেন--সকলেই বিদ্বান নছে। যেমন 
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বিদ্বান আঁ ছ। তেমন অবিদ্পন্ও তাঁ"ছ। “বিদদবিদ্দবস্থাভেদেন জাানকর্মোপদেশোপ” 

পততি”স্পবিছিনের জন্য জ্ঞানের উপ,দশ, কিন্তু অবিদ্বান বক্তি এই জ্ঞানের উপদেশ 

গ্রহণ কঠিতে পারিবেন সেইঞ্রন্যই কর্মের উপদেশ । কন্মের উপদেশ যথাযখ পালন 

করিলে জানলাভ হইবে। 

গীতার দ্বিতীর অধ্যায়ের নাম সাঁখখ।যোগ ; এই কারণে মহধি কপিলের যে সাখাদর্শন, 

সাধারণের মনে সেই সঙ্যদর্শনের কথ| জ।গিহ। উঠে। কিন্তু প্রাচীন টাকাকার বা ভাঁষ্য- 

কারগণ কেহই এপ্রস.ঙগ বিশেষভাবে দাআ)দশনের দামেল্লেখ করেন নাই। কোন কোন 

আচার সংখ্যা-শব্দের অর্থ করিগা,ছন-_- উপনষত, আর সাঙ্য-শব্দের অর্থ করিয়াছেন-- 

'ওপনিষদ পুরুষ" অর্থাৎ উপানিষদ্ প্রতিপাদ্য পুরুষ , সেই পুরুষমার্র বিষয়ক যে জ্ঞান, 

সেই জ্ঞানের ছার। সর্বববিণ অনর্থের নিবৃত্ত হইয়া থাকে । 'সাঙ্থ/-বুদ্ধি' বলিলে, সেই গান 

বুঝায়। শ্রীমধুসুদন সরস্বতী মহোদয়ের টাকার ইহাই অভিপ্রায়। উপনিষত-গ্রতিপান্ভ 
আতাঙানই, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারান্তে শ্রীভগবান্ কর্তৃক কথিত হইয়াছে । সাংখ্য- 

দর্শন্র সহিত এই অং.শর সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ। মনে করিবার বিশেষ কোন 

হেতু নাই। 

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম যে, প্রথমে আত্মতন্ব ব৷ পরমাতআতত্ব সপ্বন্ধে যাহা চরম 

ও পরম কথা, তাহাই কথিত হুইয়ীছে। এই অংশকে আমরা ব্রদ্মবিষ্ঠা বলিতে পারি। 

তাহার পর ব্রক্ষবিস্ভার সাধন বা যোগ। গীতার প্রাত্যিক অধ্যায়েই এই দুইটি বিভাগ 

. আছ, এক অংশ ব্রল্ষমবিচ্ধা বা ১01210৩6, আর এক তংশ যোগ বা 1 এক ভতংশেষযাহ্া 

চরম সত্য তাহাই বর্ণিত হইতেছে, অপর অংশে সেই চরম সতা কি প্রকারে জায় করা 

য.য়, তাহার সাধন বলা হইতে;ছ। এইট ছুইটি প্রধান বিভাগ, তাহ! ছাড়া আর একটি 

বিভাগ আছে। তামিকি হইব বা আমাকে কি হইতে হইবে, আমার গমা স্থান কি, 

ভাঁহাও জাঁনিতে হইবে, কেবল সামান্যভাবে জানা নহে, সর্ববদ। দৃঢ়রূপে তাহা ধ্যান করিতে 
হইবে। এই কারণেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে 'স্থিতধী'র লক্ষণ বণিত হইয়াছে । 
আমাদগকে এশ্থভধী” হইতে হইবে--ইহাই আদর্শ। এই আদর্শের বা লক্ষ্যের ছারা 

আমাদের জীবন পরিচালিত হুইবে। 
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৩। তান্ত্রিক গায়ত্রী 

. তন্ত্র প্রত্যেক দেবতার গায়ত্রী আছে এবং দীক্ষেত ব্)ক্তিকে নিজের ইফদেবতার 
গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই গায়ন্ত্রীর গুথম কথা-_“বিদ্মহে” দ্বিতীয় কথ'-_“বীমহি' 

আর তৃতীয় কথা-_প্রচোদয়াৎ, ৷ প্রথমে জানা, পরে ধ্যান করা, তাহার পর পরিচালিত 

হওয়া। আচমনের তত্ব যাহ! প্রথমে বল! হইয়াছে, গায়ত্রীর তত্ব ঠিক তাহাই। এই 

তব্বের পদ্ধতি-অন্ুসারে গীতার আলোচনা করিলে, গীতার উপদেশ আমাদের জীবনে 

অতি অল্লদিনেই সফল হইবে। এই তিন অংশই জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি । ভক্তির শেষ 

কথা. আত্মনিচবদন এবং ভাবের দ্বারা পরিচালিত হওয়া । 

8৪1 গীত। ও স।ংখ্যদর্শন 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশের সহিত সাঙ্যদর্শনের কোনরূপ সম্বন্ধ যে প্রাটীন 
আচাধ্যগণের মধ্যে কেহই একেবারে অনুসন্ধান করেন নাই, তাহ! নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 

সপ্তম শ্লোকের ভাস্তে শ্রীল মধুসুদন সরস্বতী মহাশয় সাংখ্য-কারিকার প্রথম দুইটি সুত্র 

উদ্ধত করিয়াছেন, সেই সুত্র ছুইটির অর্থ-বিচার করিলে সাংখামত কি, তাহা বুঝিতে পারা 
যাইবে। সুত্র দুইটি এই-__ 

ঢঃখত্রয়াভিথাতাজ্জিঞ্াস। ভদপঘাতকে হেত । 
দৃষ্টে সাপার্থা চে্নৈ কাস্তাতাহতো স্তভাবাং 1১ 
দুবদন্নশবিকঃ সম্ৃবিশু দ্বব্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। 

তদ্বিপগীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তা ব্যক্তজ্ঞ বিদ্ঞানাৎ ॥২ 

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, এই হিন প্রকারের হুঃখের তাড়নায় মানুষ 

মাত্রেই গীড়িত-_ এই দুঃখত্রয় যাহাতে বিনষ্ট হয় সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। এই 

তিন প্রকারের ছুঃখ বিনাশ করিবার জন্য দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়-সমূহ রহিয়াছে । যেমন, 

শারীরিক দুঃখ বিনাশের জন্য ওষধ রহিয়াছে, মানসিক ছুঃখনাশের জন্য উত্তম খাওয়া পৰা 

আমোদ-প্রমোদ রহিয়াছে, আধিভৌতিক ছুঃখ নাশের জন্য মণি, মন্ত্র, ওষধ প্রভৃতি 
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রহিয়াছে । এ সকলের দ্বারা ও যদি ছুঃখনাশ না হয়, তাহা হইলে আনুশ্রবিক অর্থাৎ 

বেদোক্ত উপায় অবলন্ধন কর! যাইতে পারে। বেদে জ্যোতিষ্টে'মাদি যঙ্ছের ব্যবস্থা! 

আছে। সেই যজ্ঞ করিলে ন্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ স্থখধাম, সেখানে ছুঃখ নাই। স্থতরাং 

বেদোক্ত যজ্ঞাদির দ্বার। দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। কিন্তু তাহ। হইবে না। লৌকিক বা 

দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা রে।গ, ক্ষুধা গুভৃতির নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি 

হয়না । কখন রোগ সারে, কখন সারে 2 । আবার কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য 

নিবৃত্তি হয়, কিন্তু চিরকালের জন্য হয় না। লৌকিক উপায়ে যে দোষ বা অভাব আছে, 

বৈদিক উপায়েও সেই সব দোষ ও অভাব আছে। বৈদিক যজ্ভ্ব করিতে হইলে প্রাণী 
হিংসা করিতে হয়, স্থতর।ং উহ।তে হিংসা আছে, উহা! নিশুদ্ধ নহে। পশুবধ করিলে 

পাপ হয়। আবার ্বর্গম্থখ চিরস্থয়ী নহে। পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে আবার মর্তেে 

আসিতে হয়, অতএব বৈদিক উপায়েও দুঃখত্রয়ের একান্ত ও অত্যন্ত নিবুত্তি হয় 51 

তাহা হইলে উপায় কি? সাংখ্যসূত্র বলিতেছেন-_“ব্যক্তা ব্যক্তজ্কবিজ্ঞানাৎ” ব্যক্ত 

(কার্য) জগৎ), অব্যক্ত (প্রকৃতি), জ্ (পুরুষ, জ্ঞাতা),_-এই তিনের যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, 

তাহা হইলে, দু£খত্রয়ের অত্যন্ত ও একান্ত বিন।শ হইতে পারে। ইহাই সাংখ্যদর্শনের 

অভিগ্রায়। সাংখ)দর্শনে এই ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জব সন্গন্ষে সমুদয় বথা, অর্থাৎ তাহার 

লক্ষপাদি বিশেষরূপে কখিত হইয়াছে । ভগব্দগীতাতেও এ সমুদয় কথা আছে এবং স্বর্গ 

অনিতা, আর যাগ য্ঞাদির দ্বার! ছুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি হয় না, এ সমুদয় কথাও জআাছে। 

কিন্তু এই সমুদয় কথ| উপনিষদেও আছে। এই কারণে গীতার সাংখ্য-বুদ্ধি, উপনিষদ 
গ্রতিপদিত আবত্বভন্ত বা পরমার্থগুব্ব, এইরূপই মনে করা উচিত । 

৫। অজ্ঞুনের বিশেষ অধিকার 

শীতাশাস্্ের অধীকারী কে, সাধারণভাবে সে কথা বল! হইয়াছে। অঙ্ভুন গীতা- 

শানু শ্র“ণ করিলেন, স্থতরাঁং অভ্ভুন কি ওুকারে ইহ! শুনিবার অধিকারী হইলেন, ইহাও 

আলোচনা করা আবশ্যক । প্রাচীন টীকাকারগণ ইহা! বেশ নিস্তারিতরূপেই আলোচনা 

করিয়।ছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের গুথম শ্লোক এবং এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রাচীন আচার্যগণ 

যাহা বলিয়াছেন, প্রথমেই তাহার আলোচন! করা যাউক। 
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সঞ্জয় উবাচ 

তং তথা কৃপয়াবিষ্টম শ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ | 

বিশীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুহদনঃ ॥ 

অর্তঘুন কৃপার দ্বারা আবিষ্ট হইয়ছেন। এই কৃপা স্নেহ, দয়া নহে। পরের ছুঃখ দূর 
করিবার প্রবল ইচ্ছার নাম দয়া। অজ্ভুনের চিত্তে যে দয়ার উদয় হয় নাই, তাহ! প্রাচীন 
টাকাকার নীলকণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। অজ্ঞুনের মনে আশঙ্কা হইতেছে, যদি আমরা 

পরাজিত হই, আবার মনে হইতেছে, যাহাদের বধ করিলে, অর বাঁচিবার ইচ্ছাই হয় না, 

তাহাদের সহিত বা তাহাদের লইয়া কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? এই সব ব্যাকুলতা-পু্ণ 

সংশয় অচ্ছুনের মনে জাগিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, অভস্ভুন দয়ার দ্বার 

_আবিষ্ট হন নাই-- তদপেক্ষা নিন্নতর বৃত্তির দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন। এই বুত্তির নাম 

নেহ। তছছনের চক্ষু গুইটি অশ্রুপরিপুর্ণ ও আত্যন্ত কাতর, তিনি বিষ । এই অবস্থায় 

শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে পশ্চাল্লিখিত কথা বলিলেন। 

এই শ্লোকটির ভিতরের যে-সব কথা প্রাচীন অ।চাধ্যগণ আাব্ষি।র করিয়। প্রচারিত 

করিয়ছেন, সে গুলি আজে ?চ্য । আনন্দগিরি বলিতেছেন,--ভগবান্ উপেক্ষা করেন 

না। যদিও পরমেখর মচগ্ভুনকে কর্তব্যে বা স্বধন্্মপালনে নিযুক্ত করিতেছেন, তথাপি 

অজ্জুন কর্তব্যপাঁলনে বিমুখ হইয়াছেন, আর দারুণ শোকে অতিমাত্রায় মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, 
তথ|পি ভগবান্ তাহাকে উপেক্ষা করিলেন না ; সনুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এই কথাটি আসন্দগিরি বলিয়াছেন । ইহা হইতে আমাদের মনে গুরুরূপী পরমেশ্বরের 
কার্ধ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তার উদয় হওয়া আবশ্যক | যদি সেই স্থচিন্তা আমদের 

হৃদয়ে জাগ্রত নাহয়, তাহ। হইলে অ।মর! গীতার উপদেশের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিৰ ন। | 

সেুনিজ্ঞা এই_-ীভগব।নের গুরুণক্তি সকল সময়েই জাগ্রত ও ক্রিয়ান্বিত; আমরা 

আহঙ্কারের হস্ত হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়! যদি শান্তহৃদয়ে তাহার শরণগত হই, তাহ! 

হইলে দারুণ শে।ক, মোহ এবং অতি ভাষণ সঙ্কট, সংশয় ও পরীক্ষার সময়, আমরা সেই 

বাণী শুনিতে পাই । এঁতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ প্রকট হইয়! কার্য করিতেছেন, আর 

নিত্য কুরুক্ষেত্রে অপ্রকট নিত্যলীলায় তিন বুদ্ধিরূপ সারথি (বুদ্ধিপ্ক সারথিং বিদ্ধি) হুইয়! 



৮ ... বীভৃমি 

কার্ধ করিতেছেন । এই জন্যই গীতার প্রধান শিক্ষা__'বুদ্ধৌ শরণম্বিস্ছ'__বুন্ধির আশ্রয় 
গ্রহণ কর । অহএব দকল সময়েই এই কথাটি ল্মরণ রাখিয়া জীবন-সংগ্রাষে কর্ম্দরত 
হইতে হইবে, -ভটাবান্ উতপক্ক। করেন না । আর, সকল সময়েই গুরুরূপী ভগবনের 

বাণী শুনিবার গন্য চেষ্ট। করিতে হইনে। সে বাণী নিশ্চয়ই শুনিতে পাইব, কারণ তিনি 

উপেক্ষা করেন না । এই বাণী শুনিবার জগ্ ধাহ।র চেন্টা নাই, গীত। পড়িয়া কতক গুলি 

কথ! শিখিয়! তাহ।র উপকার হইবে না, অপক।র হইবে । 

পূর্ব্বাচ্ধত শ্লেকের ভিতর ভার একটি রহস্য আছে__শ্ীল মধুসূদন সঃস্বতী মহা- 
শয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন মুল শ্লোে একটি পদ আছে-_বিষীদন্তম্” | “অত্র বিষাদস্য 

কর্্মাবেনাগ্ুনস্য কর্তুহেন চ তস্য গন্ধুত্বং সৃচিতম্।” এই পদ টে “বিষাদ” কর্ম্মকারক,আর 

অর্দ্বন কর্তৃকারক, অত এব বিধদ আগম্থক | ধাহারা সুঙ্গনভাবে গীতার রহস্য বিশ্লেষণ, 

(1১5০1701921021 21:71515 ) করিয়া, গীতার শিক্ষ। নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিয়া 

ল/ভবান্ হইতে চাছেন, তাহাদিগকে এই কথাট বুনিতে হইবে । অন্ভুন বিষণ্ন হইয়।ছেন, 

কিন্তু এই যে বিষাদ, ইহ! আগপ্ন্ক। অগ্ু-নর স্থাপীভাবনহে । অজ্ভ্বন যে সকল সময়েই 

বিষাদে অভিভূত হইয়৷ নিতান্ত প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন, তাহা! নহে। 

এখন যে ্রাহার বিষাদ চা।সিয়াঁছে, ইহা একটি সাময়িক অবস্থ! মাত্র । 

৬। মনের পাঁচ অবস্থা 

খোগশান্ত্রে মানণ-মনের পাঁচটি ভূমি বা জনস্থা বর্ণিত হইয়াছে, _ক্ষিপ্ত, মুড, বিক্ষিপ্ত, 

একাগ্র ও নিরুন্ধ। ইহার মধো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অধ্যাত্ব-সধন! আরম্ত হয়। ক্ষিপ্ত ও 

মুঢ় অবস্থায় এই সাধনা একেবারে অনস্তব। অভ্ভুংনর মানসিক অবস্থা কিরূপ, তাহা 
চিন্ত। করিয়া বুঝিতে হইবে। বাহিরের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সাহ'য্যে ম'নর উপর 
ক্রিয়। করিতেছে--মন সেই ক্রিয়ার ফলে সর্বদাই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হইতেছে। 

কখন হাসে, কখন কাদে, কখন স্থখ পায়, কখনও দুঃখ পায়। এই গেল এক অবস্থা । ইহা 

ছাড়া, আর এক রকমের অবস্থ। আছে। সংসারে যাহা চলিতেছে, তাহারই সঙ্গে চলিতেছি ; 
সকলেই যাহা৷ বলিতেছে, তাহ।ই বলিতেছি, সকলেই যাহ! করিতেছে তাহাই করিতেছি; 

মনের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। যাঁঞাদের মনের অবস্থা এইরূপ, তাহাদ্দের নিকট গীতার 
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উপদেশ একেবারেই নিক্ষল। আর এক প্রকারের লে।ক আছেন, তীাহাদেরও মনের উপর 

বাহিরের জগত ক্রিয়া করিতেছে, সেই ক্রিয়ার ফলে তীহাদের মনে নানানূপ পরিবর্তনও 
হইতেছে; তাহারা-সংদারের সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়াও আছেন, কিন্তু আত্মহারা 

নহেন। তীহারা ভোগের পথে সাধারণ মানুষের সহিত চলিতে চলিতে হঠাশ্ড যেন পথের 

মধ্যে দাড়াইয়া যান, এবং নিজে যাহা করিতেছেন, উপভোগ করিতেছেন বা. আন্বাদন 

করিতেছেন, সেই সমুদয়ের তত্ব ও তাৎপর্য্য নিদ্ধারণের জন্য গভীরভাবে চিন্ত! করেন। 

তাহারা ভে।গের মধ্যে ঝ গতানুগতিকের মধ্যে নিজেকে হার/ইয়া ফেলেন না । এই 

সমুদয় লোকের বুদ্ধির সারথি জাগিতে আরম্ত করিয়াছে । ইছার! ভীরু নহেন। এই. 

প্রকারের লেক অনেক সময়ে শোক, মোহ বা কাঁম-ক্রোধার্দির বশীভূত হইয়া পড়েন, 
কিন্তু এই অবস্থা তাহাদের সাময়িক বা আগম্থৃক অবস্থা। শ্রীমধুসুদন সরম্বতী মহাশয় 
বলিতেছেন, অভ্ভুন এই শ্রেণীর সাধক । এই কথাটি আমাদিগকে বেশ ভাল করিয়া 

বুঝিয়৷ রাখিতে হইবে, এবং আমর! কিয়ুপরিমাণে এই প্রকারের অবস্থায় আসিয়াছি কিনা, 

অন্মুী হইয়! সর্বদাই তাহ! চিন্তা করিতে হইবে। 

৭। কুড়িটি সদ্গুণ ও তাহার সাধন 

ভ্রীমন্তগব্দগীতা। নানাস্থানে যে সাধনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা 

করিলে পূর্ব্বের কথাগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারা! যাইবে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 
কয়েকটি শ্লোক নিম্ধে উদ্ধৃত হইল। যিনি গীতা শাস্ত্রের দ্বার উপকৃত হইতে চাহেন, 
এই শ্লোকগুলি আয়ত্ত করিয়া তাহার এই মুহুর্ত হইতেই এই সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়! 

আবশ্যক । 

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস] ক্ষাস্তিরার্জজবম্। 

আচাধ্যোপাসনং শৌচং স্থধ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ 
ইন্জিয়ার্থেষু বৈরাগামনহস্কার এব চ! 

জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিহিঃথ দোষানুদর্শনম্ ॥ 

অসক্তিরনভিহঙ্গঃ পুত্রদারগৃহা দিযু। 

নিতযঞ্চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপতিযু ॥ 
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ময় চানন্তঘোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী | 
বিবিক্ত বেশসেবিত্মব্তিহনসংসদ ॥ 

অধ্যাত্মপ্ত'ননিত্যতং তত্বজ্ঞানার্থদশনম্। 

এতজ্ জ্ঞানমতি প্রোক্তমঙ্জানং বদতোহন্থা ॥ : 

এই শ্লোক গুলির ব্যখ্যা করিবার পূর্বের্ব আাচার্ধ/ শঙ্কর যে ভূমিকা করিয়াছেন, তাহাই বলা 
হইতেছে। ক্ষেত্রঙ্ছের পরিজ্ঞানের দ্বারা অম্ৃতত্ব লাভ হইবে, অর্থা মানুষ তাহার জীবনের 

চরম সার্থকতা লাভ করিবে, ইহা! বল হইয়াছে । কিন্তু সেই জ্ঞানলাভ করিতে গেলে সাধন, 

চাই। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন-_নিন্বলিখিত সদ্গুণগুলির অনুশীলন কর, তাহা হইলে সেই 

জ্ঞান পাইবে । এইবার এই সদ্গুণগুলির বিষয় আলোচন! কর! যাউক। শ্রীল মধুসুদন সর- 

স্বতী মহে।দয়ের ব্যাখ্যা-অনুপারে ব্যখ্যা করিলে, এই শ্লোকগুলি আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। 

ক। আমানিহ-_মানুষ নিজের প্রশংসা করে। যে গুণবান সেও নিজের প্রশংসা করে, 
যাহার কোন গুণ নাই, সেঞ নিজের গুশংস। করিয়! বেডায়, ইঠার নান মাণিত্র। এই 

মানিত্ব পরিতা।গ করিতে হইবে । এই উপদেশ, একটি নিশান্ত সুপরিচিত নীতি-উপদেশ। 

কামর! বাল্যকাল হইতে এই উপদেশ পড়িয়া আসিতেছি, মুখস্থ করিয়া আসিতেছি ও 

প্রচার করিয়। আসিতেছ । গীত।ও আজকাল অধিক|ংশ ভদ্রলোকে মানেন, গীতার ধর্ম 

ঘে যুগধশ্ম তাহা সকলে বলেন, গীতা পাঠও করেন অনেকে । কিন্তু বর্তমান যুগে এই উপ- 

দেশ যে কত বড় ভয়ানক উপদেশ, তাহ! কি কেহ চিম্তা করিয়! দেখিয়াছেন? বর্তমান সময়ে 

আমরা যাধীকে সভ/তা! বলি, তাহার ভিন্তিই বদৃলাইরা যাইবে, যদি কতকগুলি লোক সত্য 

করির়। এই উপদেশ প্রতিপালন করে। আর এই উপদেশ প্রতিপালন করেই বাকে? 

সমগ্র পুথিবী জুড়িয়া কেবল বিডপন, নিজের প্রশংসা প্রচার করাইতে সকলেই ব্যস্ত । 

সমগ্র পৃথিবী এই বিজ্ঞাপনের দ্বারা চলিতেছে । যাহার গুণ নাই, শক্তি নাই, সে বেচারা 

কিকরিনে ৪ কিন্তু গুণ আছে, শক্তি আচ, ক।জ করিতেছেন, কিন্তু নিজেকে একেবারে 

গেপন করিয়া রাখেন, এ প্রকারের লোক কি আপনারা দেখিয়াছেন ? তাহার পর এ 

প্রকারের লেক কি আপন|রা কেহ চিনিতে পারেন? বুকে হাত দিয়া বলুন দেখি, এ 

ওকারের লোক আছে বা থাকিডে পারে, ইহা আপনারা বিশ্বাস করিতে পাঁ,রন ? খুব 
ভাল করিয়া ভ।নিয়া এই কথার উত্তর দিবেন। 
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দেশের. কাজ করিডেছে বহু বু পোঁক, সকলেই ত্যাগনল কর্ম যোগী ; দেশের 
জন্য, সত্যের জন্য, কতলোক কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে । এই সব বান্ার-চল্তি 

কথায়, হঠাৎ বিখাস করিবেন না। যনি দিশাপ করেন, গীত। বুঝতে পারিবেন না, 

বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভুল বুঝিবেন, বঞ্চিত হইবেন, বঞ্চক হইবেন । অতএব সাবধান | 

খবরের কাগজে খবর বাহির হইবে না, সস্তার লে।কের চোখে ধূলি দিয়া রাতারাতি হোম্র! 

চোম্রা একট! কিছু হইয়া নিজের স্থবিধা করার আদৌ কোনরূপ সুবিধা নাই, এই 
প্রকারের ববস্থ। করুন, করিয়া দেখুন__-কয়জন শক্তিশালী লোক সত্য সত্য দেশের জন্য, 

পরের জন্য পরিশ্রম করে। এইভাবে যাহারা কাজ করে, ভাহরা ধন্মপথের পথিক। 

তাহারাই অমানিদ্বের সাধন করিতেছে, তাহারা অমৃত লাভ করিবে। ইহারই নাস 

অধ্য।আ-নাধন, ইহাই গীতার উপদেশ, এখানে কো।নরূপ কাকি নাই। 

_. বর্তমান সময়ে আমরা যাহ!কে 'সভাতী। বলি, তাহ।র মুলমন্ত্র ধ|কাধাকি। ধাক। দিঁয়। 

অগ্রদর হও, তাহা! হইলেই জীবন-সংগ্লামে জয়ী হইবে । ধাক্। দিবার জন্য ঘ্বণিত ও 

অসৎ উপায় সহজ সহজ রহিয়াছে । মানুষ অনায়াসে সেই সমুদয় উপায় অবলম্বন 

করিতেছে । ধর্মের নামে ব্যবসায় চলিতেছে কতঠ অতএব ভাবিয়। দেখিবেন, এই 

উপদেশের তাৎপধ্য কি। আর, এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া সংসারে চলিতে আর্ত 
করিবেন। ইহাই যুগধন্ম, ইহাই গীতার ধন্মা। 

খ। অদশ্ডিত্ব__লাভ, পুজা ও খ্যাতির জন্য যে স্বধর্্ম-প্রকটাকরণ, তাহার নাম 
দন্তিত্ব। মানুষ এই প্রতাক্ষ সংসারকেই একমা সত্য বলিয়া ধরিয়। লইয়াছে। দু-একটা 

ভাল কাঁজ করে, কিন্তু ধশ্মাবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া নহে। কারণ যাহ।কে ধর্াবুদ্ধি বলে, 

তাহা অজকানক!র মানুনের পার নাই বলিলেও হয়। সিতর|ং হিসাব করিয়া, লোক 

দেখাইয়া, ঢাক বাজাইয়া, দু একট। ভাল কাজ করিয়াই লোকে কতকগুলি চেল ভাড়া করে। 

চেলার৷ চারিদিকে প্রভুর মাহাত্ব্য প্রচার করে --তাহাতে লাভ আছে,দল্ম(ন আছে । বোকা 

লোককে ঠক।ইয়া অনেক প্রকারের সুবিধা করিতে পারা যায়। ইহাতে দলপতিরও 

সুবিধা; চেলাদেরও সুবিধা । ইহাই চলিতেছে, সুতরাং গীতার ধন্ম প্রচার করিবার ক্ষেত্র 

কোথায় 2৪ গীতার ব্যাখ্যার বই লিখলাম, খুব বড় বই, অনেক দাম। বই কিনিবে কে! 

পড়বে ন1 কেহইঃ পড়িলে উপকা'রও হইবে না। কিন্তু কিনিবার লোকত চাই, চেলা 



গাঠাইয়া সংসারের ম্বিধ।ভে]নী লোক যাহারা, তাাদের শরণ।গত হইলাম, নিজও 

উহাদের দলে মিশিলাম। ইহার নাম ধর্ম নহে, ইহার নাম চালাকি। সরল নাস্তিকতা 

অপেক্ষা, ইহা! সহত্রগুণে খারাপ । আমি যাহা করিব, ধর্্মবুদ্ধিতে করিব। যাহ কর্তব্য 

বা ন্বধর্ম্দ বলিয়! বুবিব, তাহা! করিব। তোমরা তাহা! জানিলে বা না জানিলে, তোমরা 

ংসারের দশগ্তন ভাগ্যবান লোক, তোমরা স্থখে আছ, স্থখেই থাক-- তোমাদের তাহা 

জানিধার প্রয়েজন নাই। তোমাদের তিরক্কার বা পুরক্কার একেবারে অলীক, তাহার 
কোনই মুল্য নাই। ধিনি পুরক্কার-দাতা, তিনি আমার ভিতরে রহিয়াছেন, সর্বদাই জাগ্রত 

রহিয়াছেন, তাহার চক্ষু সকল সময়েই নিমেষশুন্য। আমি আমার কর্তব্য পালন করিয়াই 

ধন্য হইয়াছি। ইহারই নাম অদস্তিত্ব। জীবনে অনুষ্ঠান না করিলে, এই গুণগুলি যে কি, 

তাহ! কেহ বুঝিতে পারিবে না। ৫ 
গ। অহিংসা কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা যে প্রাণিপীড়ন, তাহার নাম হিংসা । 

এই হিংসা ত্যাগ করিতে হইবে । আমরা দিনরাত্রি আমাদের কার্য্যের দ্বারা, বাক্যের 

দ্বারা ও চিন্তার ছারা কত প্রকারে অপরকে কষ্ট দিতেছি, অপরের সর্বনাশ করিতেছি, 

সংসারে অশান্তির দাবানল প্রত্থালিত করিতেছি, তাহার হিসাবই বা রাখে.কে, আর তাহা 
বুঝিতেই বা পারে কয়জন? চিন্তা যে কত বড় ভয়ানক জিনিস, তাহা এ কালের 

অধিকাংশ লোক একেবারেই জানে না । ক্রোধান্ধ হইয়া একজন লোক নরহত্যা করিল, 

ভথব! লোতের দ্বারা চালিত হইয়। একট! গোটা জাতি, যুদ্ছের আগুন জ্বালিয়া মানব জাতির 

সর্ববলাশ করিতে আরম্ভ করিলে, চারিদিকে পাপ ও দুর্দশার বিষ ছড়াইয়৷ পড়িল। 

এত বড় একট। কাণ্ড যে ঘটিল, ইহ। একদিনে ঘটে নাই। এত বড় একট! সর্ববনাশকর 

ব্যাপার যে হুইল, তাহ কেবলমাত্র কয়েকজন লেকের চিন্তা! বা চেষ্টার ফলে হয় নাই। 

আমি ভাবিতেছি, আমি সাঁধু। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আমারও দায়িহ আছে। 
আমি মনে মনে ক্রোধ ও হিংসার ভাব পৌষণ করি, প্রতিদিনই করি। হয়ত বাক্য বা 
কার্য্ের দ্বার! তাহা বাহিরে প্রক।শিত হয় না। কিন্তু আমার এই চিন্তা, ইহারও যে ধ্বংস 

মাই; আমার চিন্তা অন্ত দশজনের এ প্রকারের হিংস। ও ক্রোধময় চিন্তার সহিত ক্রমাগত 

মিশিতেছে। চিন্তা-জগৎ বলিয়া ষে সত্যকার একটা জগত আছে-_সেখানে আমাদের 

ধাবতীয় অসৎ চিন্তা ও ছুর্ববাসনা একত্রে মিলিত, অতি ভয়ানক প্রবল মুস্তি “ধারণ 
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করিতেছে। সেই জগতে প্রচণ্ড তরঙগ-সমুহ সর্ধবদাই,জাগিয়। উঠিতেছে ৷ সুঙ্মম জগত 
হুইতে আসিয়! সেই তরঙ্গ-সমূহ আমার স্থুল জগতে আঘ।ত করিতেছে । আমাদের স্মুল 

জগতের অবিকশিতবুদ্ধি নরনারী সেই আঘাতে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে 

অসৎ কার্ষে/ ছুটিয়া৷ চলিয়ছে। আন্থরিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন নেতৃগণ স্থার্থবুদ্ধি প্রণোদিত 
হইয়া তাহাদিগকে পরিচালন। করিতেছে। এই প্রকারে জগতে প্রতিনিয়ত যে সকল 

অসশ কার্ধা সাধিত হইতেছে তাহার প্রতোকটিতেই আমার দায়িত্ব রহিয়াছে--এবং 

আমাকে অ।ম।র কৃতকর্মের ফলভোগও করিতে হইবে । ইহ! হইতেই বুঝিতে পারিবেন, 

চিন্ত/-সংঘমন কত আবশ্যক। হিংসার প্রত্াত্তরে মানুষ হিংসাই দিতেছে। ইহার 

ফলে জগতে সর্বদাই অশান্তি ও দুঃখের আঞ্চন জ্বলিতেছে, ইহার শেষ কোথায়? 

বাক্যের দ্বারা আমর কিরূপ প্রাণীপীড়ন করিতেছি, তাহ! বলিয়া শেষ করা যায় না। 
কত মিথ্যা অপবাদই না আমরা রটনা! করিতেছে! আমাদের মুখে মুখে পল্পবিত হইয়া 

সহত্ম প্রকারের মিথ, সত্যকে তাড়াইয়া দিয়া জঃ?তে রাজ্য বিস্তার করিতেছে । এই 
পুপ্তীভূত মিথ্যার হস্তে কে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ? 

ঘ। ক্ষান্তি__অন্য লোক অপরাধ করিয়াছে, তাহা:ত আমার চিত্ত বিকারের হেতু 

রহিয়ছে, কিন্তু সে অবস্থ/তেও চিত্তের বিকার হইবে না-_নির্বিবিকার চিত্তে তাহার 

অপরাধ সহ্য করিব। ইহারই নাম ক্গান্তি। কেবলমাত্র বাহিরে সহ্য করিয়া যাওয়ারই 

নাম ক্ষান্তি নহে, চিত্তের নির্বিবকাঁরতাই প্রধান কথা । ভীরু এবং ছুর্ববল অপমানিত 

হইয়া সহ্য করে, বে লোভী সেও স্বার্পের জন্য সহজ অপমান সহ্য করে, কিন্তু ইহা ক্ষান্ত 

নহে। চিন্তকে নির্ব্বিকার করিতে হইবে । 

উ। আর্জজব _অকুটিলচা। যথা-হ্ৃদয় বাবহরণ, পর প্রতারণ! রাহিত্য। হৃদয়ের 
ভাব চাপিয়। চলা, নিজেকে গোপণ করিয়া চলা, ইহাই বর্তমান জগতের মুলমন্ত্র। অন্যকে 

যিনি যত ঠকাইতে পারিবেন, তিনিই তত বাহাহুর। এই শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত 

হইয়াছি। অধিকাংশ মানুষই তোষামোদ-জীবি। সুতরাং এই সদ্গুণের অনুশীলন 
ফরিতে হইলে এখনকার দিনে ভদ্রসমাজে বাস করাই কঠিম। তাঁর ভডুসমাজে যদি 
কতকগুলি লোক এই উপদেশ অনুসারে চলা-ফেরা করে ব! করিতে পারে, তাহ! হইলে 

সমগ্র পৃথিবীই বদ্লাইয়া ধাইবে। আমি জানি তুমি অত্যাচারী, পরপীড়ক ও দন্থ্য। 



২৮ পি বীরভূম 

আমি জানি কেবল তুমি নও, তে|মরা পুরুষানুক্রমে দন্যুতা করিতেছ। আমি ইহা জ্গানি, 

অন্য সকলেও ইহ। জানে। কিন্তু তুমি ধনী, অতএব আমরা সে কথ! জানিয়াও চ।পিয়া 

যাইব, দিনরাত্রি তোম।র গুণগন করিব, তোমাকে সাধু বানাইব, তোমাকে দেবত। বানাইব, 

তোমা পুজ। করিব। তোমার জীপনচরিত লিখিরা হোমার গুণগান করিব। কাঃণ 
তুমি ধনী--তামার নিকট আনার অর্থ পাপ্তি আশা আছে। তুমি ঘুর্খ, চিরকালের বকেযা 

মুর্খ-_তুমি অন্য লোক দিয়া বই লেখাইরা গ্রাস্থক।র হইয়াছ। আমার কাগজ আছে, আম 

জানি, খুব ভাল করিয়াষ্ট জ।নি, তুমি মুর্খ, অথচ তোগার গুণগান করিয়া সর্ববসাধারণকে 

মিথ্যার অন্ধকারে পরিচালিত করিব, কারণ তামার অর্থ আছে, আমারও কিছু পাইবার 

সম্তাবন। আছে । আমি একা তোমার গুণগান করিব না, দল বাধিয়া তোমাকে অভিনন্দন 

দিৰ, তোমাকে মাথ|য় করিয়া নাচিব--সকলেই জানে তুমি দেশদ্রোহী, কিন্তু আমর! দল, 
বাঁধিয়। পেটের দায়ে তোমাকে দেশহিতৈধী বানাইব। অতএন 'আঙ্ভব" কোথায় ? 

বাক্তির জীবনেই বা কোথায় আর জাতির জবনেই বা কোথায় ? চাকুরী করিয়া খাইতে 

হয়, মুনিবের মন যে|গ(ইতে হয়। মুনিব সাধুপুরুষও নহেন, আর নিহ্যই নুহন নূতন 
মুনিব | এক একভনের এক এক ভান। স্ুতরাং আভ্ভবের সাৎনা কি একারে 

হইবে 2 

গাতায় উল্লিখিত ও উপদিষ্ট সদগ,ণগুলির প্রত্যেক্টির সম্বন্ধে বু কথাই বলিতে 
পরা যায়; এবং বর্তমান সময়ে এই সমুদয় থ| নিয়ে বলাই গ্য়েজন-_কিন্তটু আমরা 

লমুদয় কথা ন| বঞিয়া কেবকমান্ধ কয়েলটি প্রধান প্রধান কগ! বলিতেছি। আমদের 

উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সন্লের মনে চিঞ্চার উদ্রেক হউক । কৌোগায় গীহার শিক্ষা আর 

কোথায় এখনকার সভ্যজগত্ড ও সভ্যসমাজ, তাহা লেকে বুদিতে আরম্ভ করক মিথা 

ধন্রে দেশ ছায়া যাইতেছে । সর্কলেই গীহার দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের ল্লোয় 

একটা মিথ্যা ধন্ম প্রচার করিয়া বিধয়ী ও সুবিধাভোগী ভেো কর ভোষামোদ মাত্রই কর 

হইয়া থাক। এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক | : 

চ। আচাব্যোপালনং--এখানে মোক্ষন'ধনের উপদেষ্টার কথা বলা হয় নাই। 

মনু যে উপনীয় অধ্যাপকের কথা বণ্য়াছেন--সেই অধ্যাপককেই এখানে আচার্ধা বল 

হইচাছে। সেই অধ্যাপকের শুশ্রাষা করিতে হইবে, নমস্কারা'দ প্রয়োগের দ্বারা তাহার 
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সেবা করিতে হইবে । ' ইহ! কি-বর্তৃমান সময়ে সম্ভব ? : আ্থলোলুপ, রি ব্রহীন, বেতনভুক 
শিক্ষক, আর মিথ্যাকথার বেশাতি করিবার ছাল্র তাহাকে পয়সা দিয়া তাড়| করিয়া তাহার 

নিকট কতক খুলি ফন্দি শিখিতে আসিয়াছে । এখানে কে কাহাকে ভক্তি করিবে ? 

ছ। শোঁচং-_বাহিরে শরীরের মল, মাটিও জল দির ক্ষালন করিতে হইবে) 
ভিতরে মনের মল, ব্যিয়ের দোধ দর্শনরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা ক্ষালন করিছ্ে হইবে। 

ইহারই নাম শৌচ। 

শৌচ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে কেবল একটি কথা বিশেষরূপে বলা 

আবশ্যক । আমরা অন্যবেশের লোকের অনুকরণ করিয়! এই গ্রীক্মপ্রধান দেশে সর্বদ। 
জুতা, মোজা] ও ভাঁমা ব্যবহার করি। শরীরের ময়ল! এই সকল ব্যবহৃত জিনিসে 

সর্ববদই জমিতেছে, এগুলিকে নিয়মিশভ!বে পরিস্কার রাখিবার সাধর্থা জামাদের অধিকাংশ 

লোকেরই নই, লুতরাং আসাদের এ বিড়ম্বনা কেন? 

জ। ক্র মান্টুধ খন মোক্ষসাবনে প্রবুন্ত হইবে বা উন্নততর জীন্ন-পথের 

পথিক হইব, তখন শত শত পি আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করিকে | সর্বদাই নুতন 

নৃতন রকমের আক্রমণ হইবে । এই সমুদয় স্িরভ!বে সহ করিতে হইবে। যে গুণ 

. গুলির কথ! পুর্বে বলা হইরাতছ, সেই গুণঞ্চলির সাধনে প্রবৃন্ত হলে যত প্রকারের বিল্প 

ও অন্নিধ। আ[সয়া উপস্থিত ভইবে। সুভরাং স্থেপার আবশ্যক । শত সহজ বিশ্ব 

আদি.ল ও, মেক্ষপধনের চেস্টা পরিতাগ করিব নাঁ। যতই বিদ্ধ আসিবে ততই অধিক 

পরিমাণে বত করিন। উহার নাম স্থের। 

বা। আহাবিনিগ্রহ--হদহ ও ইন্দ্রিয় সংঘাঁত-নিবন্ধান অমর এমনই অবস্থা হইয়াছে 

ঘে আম।র মধ্যে স্বভাবভঃই মোক্ষের প্রতিকূল প্রবৃত্তি সমূহ জাগরিত হইতেছে । সেই 

প্রবুন্তি সমুহকে নিরুদ্ধ করিবার জন্য সর্দদদা অনলসভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, ইহারই 

শাম আন্মবিনিগ্রহ। সকল সময়েই মনের উপর খুব কড়া পাহারা দেওয়া! আবশ্যক, 

সামান্য নাত্র অসতর্ক হইলেই সর্দনাশ । 

এও | এইন্দিয়ার্থ স?ুহে বৈর[গা--+ইহলোঁকে এবং পরলোকে শব্দস্পর্শ গুভূতি যে 
সকল ইন্দরিয়ভোগ্া বিষয় আছে, তৎসমুদয়ে অনাসক্ভিময়ী চিত্তবুন্তির অনুশীলন করিতে 

হইসে । 
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| অনহক্কার-_অহঙ্কার পথ্ত/াগ বড়ই কঠিন। আমি আব্বক্লাঘা ছাড়িয়া 
দিলাম--তখন আমার মনে হইবে আমি যখন জতুশ্ল ঘা! ছাড়িয়াছি, তখন আমি 
সর্বেবাৎকৃষ্ট,__-আমার ম্যায় ভাল লোক আর নাই। এই প্রকারে গর্বব আবার ফিরিয়া 

আঙ্গিবে। এই গর্বব পরিত্যাগ করিতে হুইবে। 

ঠ। জন্ম, মৃতা, জর! ও ব্যাধি আমাদের সকলেরই নিত্যসঙ্গী। এগুলি আমাদের 

সকলেরই অনৃষ্টে ঘটিবে। ইহাদের হস্তে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। এই সকলের মধ্যে 
ঘে দুঃখ রহিয়াঞ্ে, পুনঃ পুনঃ তা! চিন্ত/ করিতে হইবে । এই দুঃখ সর্ববদ। চিন্তা করিলে 

বিষয় সমূহে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য জন্মিবে এবং আত্মদর্শনের সাহায্য হইবে। 
ড-্চ। পুত্র, স্ত্রী, গৃহ, ভূত্য প্রভৃতি, যাবতীয় স্নেহবিষয়ে অসক্তি ও অনভিষঙ্গ । 

এই গ্লিনিষটি আমার, এই গ্িনিপে আমার শ্রীতি, ইহার নাম সক্তি। এই সক্তি-ত্যাগের 
নাম অলভ্ভি। আমি এই' 'আমি আর কিছু নয়” এই প্রকারে কোন বিষয়ে যখন খুব 

বেশী রকমের প্রীতি হয়, তখন সেই শ্রীতিকে অভিঘ্বঙ্গ বলে। সক্তি ও অভিষঙ্গের ফলে 

মানুষ নিজেকে হারায়! ফেলে--তখন অগ্ডের মুখ দুঃংখকে নিজের সুখ দুঃখ বলিয়া মনে 

করে। এই যে অবস্থা, ইহা মানবের পরাজয়ের অবস্থা বন্ধনের চরম অবস্থা । পুত্র, 

দার, গৃহ প্রভূতিকে অবলম্বন করিয়া এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। 

গ। ইফ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক সর্ববদ] সমচিত্ত অর্থাৎ হর্ষবিষাদশূন্য হইতে 

হইবে। 

ত। ভগবান বাসুদেব ব্যতীত আর গতি নাই, জ্ঞানের দ্বারা ইহা! ন্নিশ্চিতরূপে 

বুঝিয়। সেই পরমেশ্বরে এমন গ্রীতি করিতে হইবে যাহা কোন ,প্রতিকুল ঘটনার দ্বার! 
কখনও ক্ষুঞ হইবে না। ্ 

থ। বেশ শুদ্ধ, পবিত্র, মনোরম ও নির্ভ9ভন স্থানে সর্বদা থাকিতে হুইবে। 

দ। বিষয়ভোগ লইয়া যাহারা দিনরাত্রি মারামারি কার.তছ্ে, বিষয়চর্চা ব্যতীত 
যাহাদের অন্য কথ! নাই, সেই সমুদয় ভোগ-লম্পট অথচ বাঁচাল লোকের সঙ্গু একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

ধা অধ্যাত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্ম বিষয়ক জ্ঞানে নিষ্ঠা । 
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ন | তহজ্ঞানের অনুশীলন। ৮. 

এই সদ্গুণগুলির সংখ্যা কুড়ি। এইগুলিই পরমার্থভ্ঞান ব! কেব্রজ্র-্ানের 
সাধন। 

দূ 

কি 
খুঁত 

৮। ভক্তি ও জ্ঞানে সামান্য মতভেদ 

সাধকগণের মধ্যে সম্প্রদায়ভেদ আছে-_কেহ জ্ঞানী, কেহ ভক্ত । কিন্তু এই. 
সন্গুণগুলির অনুশীলন-সম্ন্ধে বিশেষ কোনরূপ মত.ভদ লাই সামান্ত একটু মততেদ 
আছে, তাহ1!ও এই স্থলে আলোচন] করা আবশ্যক । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবমতের পক্ষ হইতে ভগবদগীত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন-__এই কুড়িটি সদ্গ্রণের মধ্যে প্রথম আঠারটি জ্ঞানী ও 
ভক্ত উভয়েরই পক্ষে সাধারণ। শেষের দুইটি, অর্থাৎ অধ্যাত্মাজ্ঞানে নিষ্ঠঠ ও তত্বজ্নের 
অনুশীলন-_এই দুইটি কেবল জ্ঞান।র জন্য । বিশ্বনাথ আরও বলেন, এই আঠারটি গুণের 

মধ্যে-_“আমাতে (ভ্রীভগবানে) অনন্থযোগে অব্যভিচারিণী ভন্তি”__এই গুণটির ফ্কানুশীলন 
জন্য ভক্তগণ যত্বু করিবেন। এই গুণের যিনি অভ্যাস করিবেন, অপরাপর স্তরটিগুণ 

আপনা হইতেই তাহাদের মধ্যে উৎপন্ন হইবে । শ্রীল বিশ্বনাথ এইরূপ, ব্যাখ্যা করিয়া 
বললেন-_ইতি 'সাম্প্রদায়িকা*। 

গ্রীল রাম'নুজাচাধ্য তাহার টাকায় এমন কয়েকটি কথ। বলিয়াছেন, যাহা বর্তমান 
সময়ে বিশেষভাবে স্মরণীয় । “অমানিত্ব” কথার অর্থ উত্কৃষ্ট জনেযু অবধীরণা-রাহিত্যং। 

ইহার অর্থ, ধাঁহার! ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তীহার! স্বভাবতঃ নিন্নবংশীয় 
লোকের নিকট সম্মন পাইবার জন্য চেষ্টা করেন--ইহারই নাম মানিত্ব। এই মানিত্ব, 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধার্মিক বলিয়া জনসমাজে খ্যাতি হইবে, এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়া লোকে ধর্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারই নাম দস্তিত্ব। এই দত্তিত্ পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। | 

৯। নীতিমূলক ধন্মত্যাগ ও ধর্মের গ্লানি 
চিন্তা করিলেই মাঁনুষ বুঝিতে পারিবে, বর্তমান সময়ে সম!জে ভদ্রলোকের ন্যায় 

মানসন্ত্রমে বাদ করিতে ইইলে, বা দশের ও দেশের কাজ করিতে হইলে, এই সমুদয় 



ক 

নৈতিক্ক উপদেশ প্রতিপালন করা যায় না। ম্থৃতরাং এই নীতিমুলক-ধর্ন্ম গ্রহণ ফরিতে 

মানুষ অক্ষম । কাজেই ধর্্মাচা্ঘযঃগণ অন্য প্রকারের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিলেন। মানুষকে 
উহার! নৈতিক জীবন গঠন করিতে উপদেশ দিলেন ন1। তীর্থযাত্র! বা ব্যয়সাধ্ায মঠ” 
মন্সিরনির্ঘ্মাণাদি কার্ধ্য করিতে উপদেশ দিলেন, বুঝাইয়৷ দিলেন--এই সমুদয় কার্ধ্য 
করিলে কবলে এই জন্মের নহে, শত শত জন্মের পা দূরীভূত হইবে। ফলে 
মানুষের পাপের ভয়, পরকালের ভয় বহুল পরিমাণে কমিয়! গেল, ধর্মলীবন লাভ 

করিতে গেলে নৈতিক জীবন গঠনের আবশ্যকতা মামুষ ভুলিয়া, ধর্ম একটা পয়সা 
দিয় হেচোকেনা করিবার ব্যাপার হইয়। ঈড়াইল। ইহার নাম ধর্মের গ্লানি। এই গ্রানির 

জন্য আচার্ধ্যগণ দায়ী। তাহার! সাহস করিয়। ধর্মের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতে পারিলেন 

না। বিষয়ীলোকের আনুগত্য না করিলে, অত্যাচারী পরগীড়ককে সাধু বানাইতে না 
পারিলে, পয়স। আসে না, পয়সা না আসিলে বড় ঝড় মঠ মন্দির হয় ন|, সেবাদাসীর অলঙ্কার 

হয় না, নিজেরও বিলাস-ভোগ চলে না। এই সব দুশ্চিন্তায় সত্য ধন্ম ক্রমে ক্রমে চলিয়। 

গেল,মগ্ুলীর স্বার্থের জন্য প্রচারিত মিথা।ধন্মন ব্যর্থ আড়ম্বর লইয়। জগতে আসিয়। উপস্থিত 

ইইল। আজ্মাবিস্মৃত মানব মিথ্যাধর্ম্ের নিগড়ে আপনাকে বাধিয়া তমোগুণের মধ্য দিয়া 
' আত্মহত্যার অভিমুখে ধাবিত হইল। 

পৃথ্থনীর সকলদেশেই এই প্রকারে ধর্মের গ্লানি হইয়াছে । ভগবদগীতার ধর্ম 
ঘদ্দি এযুগে চরিত হয়, তা! হইলে এই গ্লানি দুরীভূত হইতে পারে। 

$০ | কন্মকাণ্ডের ব্যবস্থ। 

পুর্বে ফে সমুদয় সদ্তীণের অগুশীলনের কথা বল! হইল, সাধারণ মানুষ তাহা 

করিতে পারে না। তাহ] হইলে কিসে ধর্মহীন হইয়া! থাকিবে? ইহার উত্তর আছে। 

সে ধর্মহীন হইয়া থাকিবে না । তাহার জন্য নান! প্রকারের কর্ন্মকাণ্ডের ব্যবস্থা আছে। 
নে বক্তি যদি সেই সমুদয় নিতানৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান করে, সদাচারপরায়ণ হয়, 

আর তাহার জীবনে অনেক দোষ আছে, ইহা যদি সত্য সতা অনুভব করে, তাহা হইলে 
ক্রমে ক্রমে ' তাহার দেহ শুদ্ধ হইবে, ইন্দ্রিযগণের লালসা ক্রমশ কমিয়া যাইবে, 
ইন্দ্িযগণ সংযত হুইয়। আজিষে, দস্ত-মহঙ্কার ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে । এই. প্রকারে 
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চিত্ত শুদ্ধ হইলে তখন ক্রমশঃ শক্তিও বাড়িবে আর পরমার্থজ্ঞানেরও উদয় হইবে। 
ইহাই আমাদের.চিরন্তন সাধন-প্রণালী। কিন্তু বর্তমান সময়ে কর্মকাণ্ড ও সদদাচার 
একেবারে লোপ পাইতে বনিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, মানুষ ক্রমশঃ গৃহহীন ওঁ 

সমাজহীন হইয়া প্রত্যেকেই পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে। পল্লী নাই, সমাজ নাই, স্বাধীন 

জীবিকা নাই, কাজেই সদাচারও নাই। পিতৃকৃতা, দেবকৃত্য লোপ পাইতে বসিয়াছে,, 

মন্ত্র দ্রব্য, কাল- সকলই অশুদ্ধ হইয়াছে। স্থতর।ং ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইবার যে 
উপায় ও সম্ভাবনা ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। 

যাহারা চাকুরীজীবি, ধাকাধাকি করিয়া যাহাদের উদগান্ন সংগ্রহ করিতে হয়, 

তাহারা কি করিবে । নিজেকে গুণবান্ বলিয়া সর্বদা ঘোষণা না করিলে, নিজের 

শখের ও কৃতিত্বের নিদর্শন-পত্র সংগ্রহ করিয়া উপরওয়ালার নিকট সর্বদা তাহ! দাখিল 

না করিলে, তাহার যে উপায় নাই! স্ৃতরাং গীতা যে নৈতিক জীবনের আদর্শ ধরিয়া ছেন, 

তাহা তাহার অবলম্বনীয় নহে। কাজেই ব্যাপার যে, বড়ই কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

১১। আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন 

এইবার আর একটি কথা । মানুষ ভাল হইবে কেন? মানিত্ব, দস্তিতব. প্রস্ভৃতি 
সে কেন পরিত্যাগ করিবে। ইহার উত্তর- মানুষ যতক্ষণ নিজেকে নিত্য বলিয়া না বুঝি- 
য়াছে, ততক্ষণ সে সত্য সন্য ত্যাগ ও সংষমের সাধন করিতে পারে না? 

প্রত্যেক মানুষকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে হইঝে আমি মরিব, মৃতুাই সর্ববা- 

পেক্ষা সুনিশ্চিত ও অবশ্বস্তাবী বপার। আমি মরিব, .এই দেহ থাকিবে না, এই 

আত্মীয়-স্বজন, এই ধন-দৌলত কিছুই থাকিবে না। আমি মরিব, নিশ্চয়ই মরিব,--বিনস্তু 

মরিয়াও মরিব না। দেহ যাইবে, আত্মীয়-স্বজন, ধন-দৌলত কিছুই থাকিবে না, কিন্তু 

আমি থাকিব। অন্য দেহ লইয়া অন্য লোকে আমি থাকিব, আমাকে আমার কৃতকর্শের 
ফল ভোগ করিতে হইবে । এই মূল্য সত্য, প্রধান সত্য, যিনি হুদয়লম না করিয়াছেন, 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ও সেবামূলক পারমার্থিক ধর্দের অনুষ্ঠান তাহার পক্ষে অসম্ভব। গীতার 
ধর্মে তাহার একেবারেই প্রবেশ নিষেধ । বিদ্যাপতির এই পর্দটির ডুব সকল সময়েই 
আলোচনা করা দরকার-_ 
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যাতক যতেক ধন, পাসে বাটায়ন্ু, মেলি পরিজনে খায় । 

মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই, করম সঙ্গে চলি যায়॥ 

«দেহ ধ্বংশ হইলে মানুষের ধ্বংশ হয় না, মৃত্যুর পরও মানুষ থাকে, আর এই 

দৃশ্যমান স্থল জগত ছাড়া আরও সৃষ্সনতর নূতন নৃতন জগত আছে,_এ সমুদয় কথা লইয়া 

আজকাল নৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে । এই আলোচনার 

ফলে, মৃত্যুর পর জীবের কি হয়, সে সম্বন্ধে অনেক নৃত্ন নূতন কথা! জানিতে পার! 

যাইতেছে ॥ যে সব মানুষ এই জীবনে লালসাকে দমন করিতে পারে নাই, কাম, ক্রোধ 

লোভ প্রভৃতি রিপুকে সংযত কগ্তে পারে নাই, মৃত্যুর পর তাহাদের ভয়ানক 
দুর্দশা হয়, ভয়।নক যন্ত্রণা হয়। এ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। সুম্মমজগতে 

ঘে সমুদয় প্রথণী রহিয়াছে, তাহাদের ছনি পর্যন্ত আক্ত কাল লওয়া হইতেছে-_ 
ুতরাং অন্য দেহে অন্য লোকে যে আমাদিগকে থাকিতে হইবে এবং কন্মফল 

ভেগ করিতে হইবে," সে সম্বন্ধে এখনকার দিনে আমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ 
থাক! উচিত 'নহে। আত্মার অনশ্বরত্ব বা জন্মান্তর অবশ্য এই সমুদয় প্রমাণের দ্বারা 

প্রতিষ্ঠিত হয় না, তবে মৃত্যুর পরও জীব স্থখদুঃখের অনুভূতি লইয়া! থাকে, এই কথাটিতে 

বিশ্বাস জন্ম ইলে মানুষ যদি সতর্ক হয়, কিয়শুপরিমাণে অন্ত দৃষ্টি সম্পন্ন হয় এবং গভীর- 
রূপে আত্মচিন্তা করিতে আরস্ত করে, তাহা হইলে এই সন ব্যাপারে মানুষের আর 

অন্ুমাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। তখন মানুষ স্বভাবতঃই সতর্ক হইবে এবং পরমার্থ ধন 

বুঝিঝার জন্থা তাঁহার আগ্রহ হইবে এবং সেই ধর্মের সাধনার জন্যও চেষ্টাছিত হইবে । 

ভগব্দগীতার সাংখ্যযোগে মানবাত্বার এই অনশ্থরতু, জন্মাশ্তরবাদ আর কর্্মবাদ বলা 

হইয়াছে প্রধানরূপে বলা হইয়ছে-_ আত্মার স্বরূপ । 

আমি এই দেহ নই, ইন্দ্রিয় লই। মন নই, বুদ্ধি নই- আমি আত্মা, ইহাই 

প্রত্যেককে প্রত্যহ ধ্যানযুক্ত হইয়া সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে হইবে |. ইহাই গীতার সাংখ্য- 

যোগ। সেইন্বন্ত গীতার প্রারস্তেই শ্রীকৃষ্ণ অর্ডজ্নৃকে বলিলেন-__ 
ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জমাধিপাঃ। 

ন, চৈৰ ন ভবিষ্যামঃ সর্ব বয়মতঃপরম্॥ 

আমি যে পূর্বে ছিলাম না, তাহা নহে। তুমি যে পুর্বেষ ছিলে না, তাহা নছে। এই 
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সব রাজারা যে পূর্বের ছিলেন না, তাহা নহে। আবার আমি ধেঁ ভবিষ্যতে থাকিব না, 
তাহা নহে, তুম যে ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা নহে, এই সব রাজারা যে ভবিষ্যতে 

থাকিবে ন!, তাহ। নহে । আমরা সকলেই অতীতে ছিলাম, এবং চিরভবিষ্যতে থাকিব, 
এখন এই বর্তমানে আমরা যেমন সকলেই আছি। 

এই সত্যটি সর্বপ্রথম সুদৃঢ় চিন্তার দ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। আমি ও আমরা 
সকলেই ত্রিকালসত্য । মরণ অবশ্যন্তাবী, কিন্তু মরণকে ধ্বংশ মনে করিয়৷ যাহার! ভয় 

পায়, তাহারা এখনও মিথ্যার গভীর অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছে । জীবনের উচ্নততর 

মহিমার উষ।লোক এখনও তাহাদের জ্ঞানচক্ষুতে লাগে নাই। তোমরা সর্ববপ্রথমে বীরের 

্যায় মৃত্যুতয় পরিত্যাগ কর। মৃত্যু কিছুই নহে, একটি অবস্থান্তর মাত; ইহাই মৃত্যু 
সূন্বন্ধে প্রথমেই বুঝিয়া লইয়া সাহসী হইতে হইবে। 

দেহিনোহশ্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর!। 
তথা দেহাস্তরপপ্রাপ্ডির্ধারস্তত্র নমুূতি। | 

আমি দেহী, দেহ আমার পুর বা গৃহ, আমি সেই দেহের অধিকারী ও অধিবাসী, আমি 
পুরুষ । এই দেহের অবস্থা পরিবপ্রিত হয়। বাল্য যৌবন জরা যেমন এই দেহের 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, মুযুও ঠিক তেমনি। অতএব ধাহারা ধীর, শান্ুচিন্ত ও জ্ঞানী। 

তাহ।রা মরণে কোনরূপ মোহা স্থন্ন, ভীত বা বিচলিত হন না । 4 ০ 

বাসাঁস জীর্ণানি বথা ব্হাক নবানি গৃহ্থাতি নরোৎপরাণি । 

তথ। শরীরাণি বিহার জীরান্তলানি সংযাতি নব।ন দেহী | 

মানুষ যেমন জীর্ণবন্্র পরিত্যাগ করিয়া নুতন বন্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণদেহ 

পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ গ্রহণ করে। 

দেহ যায়, ইন্দ্রিয় যায়, অনেকবার গিয়াছে, অনেকবার যাইবে । কিন্ত যিনি দেহী, 

তাহ।র ধ্বংশও নাই, পরিবর্তনও নই । 

নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ 1. 

ন চৈনং ক্রেদয়স্ত্যাপো ন শোষদ্ধতি মারতঃ ॥ 

অচ্ছেগোহ্য়মদাহোহ্য়মরেঘেোফশখোধ্য এব চ। 

নিতাঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোধ্যং সনাতনঃ ॥ 



অস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছের্দন করা 'যায় না, আগুণে ইহাকে দগ্ধ কর! যায় না, জল হহার্কে 
ভিজাইয়। পচাইতে পারে না, বায়ু ইহাকে শুকাইতে পারে না। ইনি ছিন্ন, ক্রিল্ন, দগ্ধ 
বা শুদ্ধ হইবার বস্তু নহেন। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থিরম্বভাব, সর্ববদা একরূপ এবং 
অনাদি। 

ইহাই“আত্মতব্বের ভূমি। এই ভূমিতে দড়াইয়া এই মহাসত্যের আলোকে 
জীবনের কর্তৃব্যাকর্তব্য বিনির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু একবার শুনিলেই মানুষ, ইহ! 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হৃদয়ঙ্গম করাতো অনেক দুরের কথা, একথ। শুনিলে 
মানুষ একেবারে অবাক হইয়া যায়। এইজন্যই গীতা বলিয়াছেন-_ 

সার আশ্চর্য বৎ পশ্ততি কশ্চিদেনমাশ্চ্ধ্য বদ্ধদতি তখৈব চান্তঃ | 

আশ্চর্থ্য বচ্চিনমন্তং শুণোতি শ্রহাপোনং বেদ ন চৈৰ কশ্চিৎ ॥ রী 

কেহ কেহ অবাক্ হইয়া ইহা! দেখেন, কেহ কেহ অবাক্ হইয়া ইহার কথা বলেন, 

কেহ কেহ বিস্ময়ের সহিত ইহ! শুনিয়াও কিছু বুঝিতে পারেন ন1। 

১১। আত্মজ্ঞন ও ব্বধন্ম 

্ এই কারণে গাধারণ মাল্গষকে একেবারে আত্মাতন্থের কথ! না বলিয়। স্বধশ্মের কথ! 

বলা আবখ্যক'। ভগবান্ও অগ্জুনকে তাহাই বলিলেন। যদি পণ্ডিত হও আত্মতত্ব 

বুঝিয়া সেই আত্মতত্বের আলোকে কর্তব্যাকর্তব্য নিদ্ধারণ করিয়! অগ্রসর হও, আর সে 

শক্তি যদি না থাকে, তবে বৃথ। অহঙ্কার করিয়া আংত্মঘাতী হইও ন|, নিজের ন্বধন্্ন বুঝিয়! 
স্বধশ্মের অনুনরণ কর। 

এই গেল ধণ্মরাজ্যের ছুই দিক্। নিজের সামর্থা বুঝিয়! এই দুইদিকের একদিকে 

ধডাইয়। কম্ম কর। কর্দ্দের আহবান আসিয়াছ্ছে, এখন বসিয়া বসির বাজে কথা কহবারও 

সময় নহে; অবসন্ন হইয়! শোক মোহের বশীভূত হইবারও সময় নহে। যাহা হউক 

একদিকে দড়াইয়। পড়। ইহাই গীতার প্রথম উপদেশ । 

বর্তমান সময়েও ঠিক্ এই কথাই গুরুরূপী প্রীভগবান্ আমাদিগকে বলিতেছেন-_.. 
আমর। যদি জ্ঞানী হই--তিনি জ্ঞানের চরম কথা, আত্তত্বের কথা বলিলেন। সেই 

আলোকে পথ দেখিয়! চল, আর যদি বল সে আলোকে চোখ গ্ুড়িয়। বাইতেছে, তবে বেশী 



'গীতার ধর্ম $ তাহার সাধনা ২৩ 

লাফালাফি করিও না, খোঁড়াইয়। বড় হইও না, নিজের জায়গায় ঈাড়াইয়! দেখ তোমার যাহা 

কর্তব্য, তাহা তোমার সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার স্বধন্ম তোমায় আহবান করিতেছে, 

সাময়িক উত্তেজনায় অন্ধ বা মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বধন্ম প্রতিপালন করিয়া জীবনের 

পথে চল। 

১২। নিরুপায় কে? 

এই ছুই প্রকারের লোকের উপায় আছে। আর যাহার! জ্ঞানী না হইয়াও নিজেকে 

জ্ঞানী বলিয়া মনে করে, নিম্নাধিকারী হইয়াও নিজেকে উচ্চাধিকারী বলিয়। মনে রে, 

ভিতরে বাহিরে ক্রীতদাসের ক্রীতদ।স হইয়াও স্বাধীনতার ছুঃম্বপ্র দেখে, তাহার আর উপায় 
নাই। তাহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ তৃতীয় স্বন্ধের ছাত্রিংশত শ্লোকে বলিয়াছেন-_ 

যে দ্বেতদভ্যুয়ন্তো নানুতিষ্টন্তি মে মতম্। রা 

সর্বপ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ 

যাহার! অসুয়াপদ্বশ হইয়া ইছার আচরণ ন| করে, সেই সমুদয় অপিবেকী ব্যক্তি সমস্ত 

কন্ম ও ত্রঙ্গবিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। রি 

ইহাই গীতার ধর্ম ও তাহার সাধন। ইহাই শ্রীভগবানের যুগবাণী _ এই ুগবাশী 
সকলের জীবনে প্রতি্ঠালাভ করুক । 

পুর্বেব যে কুড়িটি সদ্গুণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেই সৃগুণগুলির অনুশী- 
লনের কথা ভগবদগীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে। সেই অধ্যায়ের নাম “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ- 

বধিভাঃ”-যোগ। দেহই ক্ষেত্র, আর ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনিই ক্ষেত্রত্ত। ভতগবান্ 

সকল ক্ষেত্রেরই ক্ষেত্রজ্ঞ। সাংখ্-যোগ ও এই যোগ, একই । সাখ্যযোগে যাহা সংক্ষেপে 

বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে । এরাই জ্ঞানই পরমগ্জান, 

পূর্ববেক্ত সদগুণগুলির অনুশীলন সেই পরমজ্ঞানলাভের উপায় । 

১৩। ভাক্তপথে স্থবিধা ও অস্থবিধা 

ভ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবন্তী মহাশয় বলিয়।ছেন যে, এই কুড়িটি গুণের মধ্যে ভক্তগণকে 
আঠারটি অনুশীলন করিতে হইবে, শেষ দুইটির অনুশীলন ভক্তগণের জন্য নহে, কেবল 
স্কানীদিগের জন্য । ইহ! ছাড়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় আর একটি কথ বলিয়াছেন, 



২৪ বীরভূমি 

তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 'বলিয়াছেন, ভগবাঁনে অব্যতিচারিণী ভক্তির 

দাধনের জন্য তত্তুগণ চেষ্ট। করিবেন _-তাহ! হইলে অন্যান্য সদ্গুণগুলি আপনিইঃমআামিবে। 

এই কথা অতিশয় সতা, 'এবং শ্রীমন্তাগবতে ইচার সমর্থক অনেক শ্রোক আছে। কিন্ত 

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। ভক্তির সাধন করিলে এই গুণগ্ুলি আপনি আসিবে, 

কিন্তু যদ দেখি, একজন লোক বাহিরে ভক্তির সাধন করিতেছে, অথচ এই গুণগুলি 

আসিতেছে না, তাহা! হইলে কি বলিব? তাহা হইলে ক বলিব যে, ভক্তির সাধন যেমন 

চলিতেছে চলুক, তাহার প্রশংসা কর, এ গুণগুলি পরে আসিবে ? তাহা নহে। তাহা 
হইলে বলিতে হইবে, ঠিক্ ঠিক্ ভক্তির সাধন হইতেছে ন, সাধনের ভিতরে গোল আছে। 
যদি ঠিক সাধন হইত, তাহ! হইলে, এ গুণগুলি নিশ্চয়ই আসিত। এ গুণগুলি না 
আসাতেই বুঝিতে হইবে, ভক্তিসাধনার ভ্রাপ্তপথ ধরা হইয়াছে। বর্তমান সময়ে অনেকেই 
ভ্রম্তপথে যাইতে পারেন। অতএব প্রার্থনা করা যাউক, ভগবান এই ভ্রান্তি হইতে 
আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। 

কঃ 

১9। জ্ঞান ও তাহার অধিকার 

গীতার ধন ও তাহার সম্বন্ধে যাহ! বল! হইল, তাহা হইতে কয়েকটি কথা বর্ধমান 

সময়ে আমার্দিগকে ভাল করিয়া মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারাই যাহ! কিছু জগতে 
আছে, সমুদয় জানা যায়। অতএব জ্ঞানের অনুশীলনে সকলকেই পর্ববদা বিশেষভাবে 

পরিশ্রম করিতে হইবে। ইহ! ধন্ম সাধনার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ । অবশ্য আমর 
সচরাচর সংসারে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা আংশিক জ্ঞান বা অসম্যক্ জ্ভান। কিন্তু এই 
জ্ঞানও প্রয়োজন। কেহু কেহ বলেন, আমরা ভক্তিমার্গের পথিক আমাদের জ্ঞানের 
প্রয়োজন নাই। এরূপ ধারণা একেবারেই ভুল। শ্রীজীব গোপ্ধামী বলিয়াছেন-_ 
'নির্ভেদ-ব্রঙ্মানুনন্ধান-লক্ষণ' যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের অনুশীলন, ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
ভ্ঞান-5%1 যে নিষিদ্ধ, এমন কথা! কোন আচার্যযই কোন স্থানে বলেন নাহ । প্রীরামামুজা- 
চাধা হইতে আরম্ত করিয় শ্রীবলদেব বিষ্ঠাডূষণ পধ্যন্ত ভক্তিমাণগ্গর আচার্্যগণ বলিরাছেন, 
ভন্তিও এক প্রকার জ্ঞান। অতএব ভক্তিম।গগের দোহাই দিয়! যাহারা জ্ঞান-চঙ্চা নিষেধ 
করে, এবং মানুষকে প্রকারান্তরে মুর্খ করিতে চায়, তাহারা নিজেরাই মুর্খ এবং শান্ত্রজ্ঞানহীন, 
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সেই সমুদয় মুর্থের অপব্যাখ্যা শুনিলে ধর্্মহানি হয় ও অকল্যাণ হয় । এই আকল)খ 
আমাদের যথেষ্ট হুইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে, অতএব এ বিষয়ে বিশেষভাবে সাবধান 
হওয়া দরকার |. | 

যে জ্ঞান কেবল শুক্ষ ৩র্ক, যে আলোচন! দ্বার মানুষের হৃদয় মার্জ্জিত হয় না, 

' হৃদয় সরস হয় না, হৃদয়বুত্তিসমূহ সতেজ হয় না, যে জ্ঞান ও অনুশীসনের ভ্বার! মানুষ 
দ্বাস্তিক হয়, অপরের সহিত প্রাণ খুলিয়া! মিশিতে সম হয় না, যে জঞজানে বিনয় নাই, 

ঘক্তি নাই, প্রেম নাই, দয়! নাই, সেবা নাই, সেই জ্ঞান নিষিদ্ধ । জান নিষিদ্ধ নহে ". 

জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধে ভগব্দগীতার নিম্সোন্ধত শ্লোকটি সকলকেই মনে রাখিষ্ঠে 

হুইবে। 

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিগ্কতে | 

তৎ স্বপ্ন: যোগসংসিন্ধ কালেত্মানি বিন্বতি ॥ 

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। ুমুক্ষু ব্যক্তি কণ্্মযোগে সিদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইয়। আপন। হইতেই আত্মজ্ঞান লাভ করে। 

বিষয়-জ্ঞান বা আংশিক জ্ঞানকে অপরা-বিষ্তা বলে__এই অপরা-বিষ্াও প্রয়োজন । 
একেবারে প্ররাবিষ্া। ব্রহ্ধচ্ঞান বা সম্/ক্জ্ঞান সম্ভব নহে। অতএব জঙ্ঞানচ্চা নিতান্তই 
আবশ্যক । ধন্মসাধন।র ইহাই প্রথম ও প্রধান অঙ্গ । 

কিন্তু ভগব্দগীতা৷ এই জ্ঞানলাভ-সম্বন্ধে একটি বড়ই মুল্যবান কথ! বলিয়াছেন, সেই 
কথাটি এযুগে সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক । চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না। 
বাহার চিত্ত শুদ্ধ নহে, সে ব্যক্তি সম্যক্দ্'ন লাভ করিতেই পারে না, কতকগুলি বড় বড় 

কথা শিখিয়া সে হয়ত মনে করে আমি পারমাথিক জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে কেবল 
তাহার মনে কর! মাত্র। যাহার চিত্ত শুদ্ধ নহে, সে সহস্র চেষ্টা করিলেও আত্মজ্জান 

বা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এই গেল প্রথম কথা। ইহার সহিত আর 
একটি অতি গুরুতর কথা আছে । আংশিক জ্ঞানও যদি অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি লাভ করে, 
তাহা হইলে সেই জ্ঞানের দ্বার জগতের উপকার হইবে না, অপকার হুইবে। ইহার 
উদ্বাহরণের অভাব নাই। এই ব্যাপারটি বর্তমান সময়ে সকলেরই বুঝিতে পারা আবশ্যক | 
মনে করুন, চিকিৎসা বিদ্তা । ইহা অপরা-বিদ্া হইলেও অতি উচ্চাঙ্গের বিভা! । অনন্ঞদের 

্ | 



২৬. . হীরডৃষি 

নিজে এই বিছ্যার- প্রবর্তক । এই বিষ্ভার অনুশীলন করিবার আধিকারীকে, তাহ! জামাদৈর 

“শাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত এখন, অধিকারী অনধিকারী নাই, সকলেই 

এই বিদ্তা লাভ করিয়া ব্যবসায় করিতেছে । তাহার ফলে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইতেছে, 

তাহা বলিয়। শেষ করা যায় না। কত প্রকারের বঞ্চন! এই ব্যবসায়ের মধ্যে ঢুকিয়াছে,, 
অশুদ্বচরিত্র, ভোগপরায়ণ, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন ব্যক্তিগণ, এই ব্যবসায়ের অধিকার পাইয়! 

মানবের কতদূর অনিষ্ট করিতেছে, তাহা বলিয়া! শেষ কর! যায় না। ব্বহার-্শান্্র ৰা 
আইন-- জটিল সামাজিক জীবনের সমস্থ।সমুছের মীমাংসার জগ্য, এই বিষ্ভার নিতান্ত 
প্রয়োজন, সুতরাং এই বিদ্াও একটি উচ্চাঙ্গের বিষ্া। কিন্তু এই বিদ্ভাও অশুদ্ধচিত্ত 

অনধিকারীর হস্তে পড়িয়াছে, তাহাতে সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অধিকপরিমাণে অনিষ্টই 
হইতেছে। ূ 

এই অবস্থা যে কেবল ভারতবর্ষেই হইয়াছে তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বত্রই হইয়ার্ছে। 
অগ্ধভাবে ন| বুঝিয়া আমরা যাহাকে সভ্যতা বলি, তাহার একটি প্রধান অঙ্গহু এই সমুদয় 

প্রয়োজনীয় খিষ্ভার অনধিকারী কর্তৃক অপব্যবহার । ন্তরাং আমাদের মতে ইহা সভ্যতা 

নছে-বর্ববরত|, আান্থরিকতা । বৈজ্ঞানিকের বিষ্যা, নরহত্যার নব নব উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত, 

অর্থনৈতিকের বিষ্তা, দুর্বল ও মূর্থের ধন লুষ্টনের উপায় উত্তাবনে ব্যস্ত; শিল্পীর বুদ্ধি নকল 
ও বাজে জিনিসের উদ্ভাবন করিরা সরলচিত্ত লোককে কিরূগে ঠকাইতে পার! যায়, 

তাহারই চিন্থায় বাস্ত; কেদল বিজ্ঞাপনের বহুর, অযোগ্যের প্রতিষ্টা, যোগোর পরাজয়, 

মিথ্যার গৌরর, সত্যের অগৌরব--ইহাই বর্তমান যুগের লক্ষণ । ভগবদগীতা বলিলেন,_. 

চিত্ত যার শুদ্ধ নহে, যে অধিকারী নহে, সে জ্ঞান পাইবে না। কিন্তু ৫ই উপদেশ পালিত 

হইতেছে না। এই উপদেশ পালিত না হইলে কেবল ভারতের নহে, মানবজাতির 

কলাণের কোনই আশা নাই। 



সনাতন ধর্ম 

১। হিন্দু 

আমরা হিন্দু-নামে পরিচিত ; আর, আমাদের ধর্ম আমাদের নিকট ও অন্োর 
হিনু-নাসের অর্থ নিকট হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত। বর্তমান সময়ে হিন্দু নামে আমরা ও 
আমাদের ধর্ম্ম সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু এই পরি5য়, সঙ্গত পরিচয় কিনা সন্দেহ। 

এঁতিহাসিক পণ্ডিতের! বলেন, সিদ্ধুনদের পুর্বববত্থী দেশসমূহ অতি প্রাচীনকাল 

হইতে বিদেশীয়গণের নিকট সাধারণতঃ সিন্ধুস্থান বা সিন্ধু£দেশ বলিয়া! পরিচিত ছিল। 
সি্গুদদ পারস্ত ভাষার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যবশতঃ সিন্ধুস্থানের নাম হইয়া গেল 

হিন্দুস্থান। স্ৃতরাং হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা হইলেন, হিন্দুস্থানী-_সংক্ষেপে হিন্দু। 
সিন্ধুন্দকে প্রাচীনকালে পারম্য ভাষায় বলিত হিন্দু, আর গ্রীক ভাষায় বলিত 

ইন্দ্ুস্। গ্রীক ভাষার উচ্চারণের অনুবর্তনে লাটিন্ ভাষায় ভারতবর্ষের নাম ইগ্ডিয়!। 

এখন বৈদেশিকগণের নিকট আমাদের দেশ ভারতবধ, “ইগ্ডিয়া” নামেই পরিচিত । 

“হিন্দু” কথার আর এক অর্থ হইতে পারে। পারস্য ভাষায় “হিন্দু” শব্দের অর্থ 
হিন্দুরু্ণবর্ণ “কৃষ্ণবর্ণ। দিন্ধুদেশের অধিবাসীর! কৃঞ্চবর্ণ ছিলেন বলিয়া মুসলমানের! 

তাহাদিগকে হিন্দু এই নাম দিয়াছেন কিনা, তাহাও আমাদের চিন্ত| করা উচিত। 

পূর্ববকালে মুসলমানের! আফ্রিকাদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস লইয়া অদিতেন। 

হিন্দুদাঁস কৃষ্ণনর্ণ দাসগণ “হিন্দু” নামে পরিচিত ছিল-_বিজয়ী মুসলমানের! ঘ্বণা 

করিয়! সিন্ধুদেশের অধিবাসিগণকে হিন্দু বা ক্রীতদাস বলিতেন কিনা, তাহাও ভাবিনার 
বিষয় । 

'মেরুতন্ত' নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, এ গরাস্থে হিন্দু শব্দের এক বুশুপত্তি 
দেওয়া হইয়াছে । 

হীনং দূষয়ত্যেব হিন্দুরিতুচাতে গ্রিয়ে। 

হীন অর্থাৎ নিকৃষ্ট আচ।র-ব্যবহারকে দ্বণা করে বলিয়। “হিন্দু” এই নাম হইয়াছ। মেরু* 
তন্ত্রে লগুন-নগরের উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন মের়ত্তন্ত্র নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ। 

দেরতয়ের নত মেরুতন্ত্র আধুনিকই হউক আর প্রাচীনই হউক, “হিন্দু” এই নাম মেরু- 



7. ধা? লং 

্ ক্ষ হীরুদুমি 

তত্র ব/ভীত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাছি কোন প্রান্তে উল্লিখিত হয় নাই। মেরুতন্ত্রের বচনও অন 

কোন গ্রন্থে নাই, অত এব হিন্দু নাম আমাদের গৌরনের বিষয় কিন! সন্দেহ । 

অ।মাদের নাম আর্ধ্য। বেদাদি শাস্ত্রে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ আপনাদিগকে এই 
আরা ওসনাতদ নামে অভিহিত করিতেন। আর আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম্ম। 

সনাতন ধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত অর্থাৎ বেদ এই ধর্মের ভিত্তি; অতএব এই ধর্মের 
সনাতন ধর্ম ওবেদ অপর নাম বৈদিক ধর্্দ। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যত প্রকারের ধর্ম 
প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে এই সনাতন বৈদিক ধর্মই সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। কেবল 

থে প্রাচীন, তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যান্য ধূ্ন্দর সতিত এই সনাতন বৈদিক ধর্ট্মের যদি 
অপক্ষপাতে তুলনা করিয়। বিচার করা যায়, তাহ। হইলে দেখা যাইবে এই ধর্মের শান্তর- 

অধিকার ভ্দে সমূহে তত্বজ্ঞানের যে গভীরত। ও মহত্ব আছে তাহার তুলনা নাই। এই 
ধপ্মের নীতি-উপদেশ অপেক্ষা পবিভ্রতর ও উন্নতত্তর নীতি-উপদেশ আর কোথায়ও 

নাই। তাহার পর এই ধর্মের অনুষ্ঠান সমুহের বৈচিত্র্য একেবারে অতুলনীয়। সকল 

মানুষের রুচি ও অধিকার একরূপ নহে, বৈদিক সনাতন ধর্মের অনুষ্ঠান-সমূহের বৈচিত্র্য 
এমনই অদ্ভুত যে সকল প্রকারের অধিকার ও রুচিসম্পন্ন মানুষ, এই ধর্মে নিজের 
লনাতম ধর্দ প্রাচীনতম উপযুক্ত অনুষ্ঠান পাইবে এবং সেই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে 

ও অতুলশীয চিত্তের শুদ্ধিসাধন করিয়া সৌপানের পর সোপান অতিক্রমপূর্ববক, 

চরম ও পরম তন্বজ্ঞানে আরোহণ করিয়া পরমার্থ লীভ করিবে । এই প্রকারের স্থৃবিধা-" 
জনক ব্যবস্থা অন্যান্য ধর্মে বিরল বাললেও অত্যুক্তি হয় না। 

“সনাতন' কথার হর্থ চিরস্তন। যাহা! সতা তাহা চিরকালই আছে। এই ধর্ম 
অনাদি কাল হইতে বিমান এবং অনম্তক।লই থাকিবে বলিয়। ইহার নাম 'সনাতনঃ। 

২। ধর্মের সংজ্ঞ। ও পরিচয় 

ধপ্মকি? মহাভারতে আছে-_. 
'ধারথা্র্্বমিত্যাহর্ধন্খে। ধারয়তি প্রজাঃ।১ কর্ণপর্ধ ৫৯ অধ্যায় 

ধিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীকে এক সুমহান্ সম্গন্থপূত্রে গীথিয়া 
ঘিনি রক্ষ/ করিতেছেন বা পালন করিতেছেন তিনিই ধর্্ম। 
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ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে যে সমুদয় ,সংজ্ঞা ৰ লক্ষণ পাওয়া বায় 
ধর্মের সংজ্ঞা তাহার কতকগুলির ডি আবশ্যুক। 

বেদে আছে-” 

ধর্ম বিশ্বসা জগতঃ প্রতিষ্টা, 
যে? লোকে ধর্শি্টং প্রজা উপসপ্তি, 

বর্মণ পাপমপন্দতি, ধর্মে সর্বং প্রতিষিতং 

তম্মান্ধন্মং পরমং বদস্তীতি। 

ধর্মই বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠ। বা আধার। সংসারের জীব সমুদয় ধর্টিষ্ঠ হইয়া পরস্পর 
পরস্পরের অনুসরণ করিতেছে, অর্থাত ধণ্মপথে প্রবাহক্রমে পর পর চলিয়া উন্নতি ও 

মঙ্গল লাভ করিতেছে । ধর্মের দ্বারা পাপ দূরীভূত হয়। ধর্মের উপরেই যাহা কিছু 

আছে, তশুসমুদয় স্থির হইয়া ঈড়াইয়া রহিয়াছে । এই কারণেই বলা হইয়া পাকে ধর্মই 

সর্বশ্রেষ্ঠ । 
মহাভারত: মহাভারতে অন্য স্থানে আ/ছ--- 

ধারণাদ্ধন্মমিত্যাহ্র্ধন্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজা:। 

যন্মান্ধারয়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাঁচরম্ ॥৮ 

ধারণ করেন বলিয়! ইহার নাম ধর্ম, সমুদয় প্রজা ধন্রের দ্বারা বিধৃত হইয়া ০০ 

ধন্মই স্থাবর জঙ্গমাতবুক ব্রিলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। 

মহাভারতে শান্তিপর্রেবে আছে-- 

ধর্মঃ সতাঃ হিত: পুংসাং ধর্দমশ্চৈবাশ্রয় সতাস্। 
ধর্মাল্লো কান্ত্রয় স্তাত প্রবুা! সচরাচরাঃ ॥ 

ধর্মই সাধু পুরুষগণের হিত, ধর্মই সাধু পুরুষগণের আশ্রয়। হে বস, এই স্থাবর 

জঙগমাত্মক লে।কত্রয় ধর্মের দ্বারাই বা ধশ্মম হইতেই চলিতেছে । 

প্রীমন্তাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে ধর্্ঘ দেবতা-বিশেষরূপে বণিত হইয়াছেন। ত্রক্গার 

প্রীমন্তাগধত ও ওন্তাত দক্ষিণ স্তন হইতে তাহার উপপত্তি, দক্ষ প্রজাপতির প্রয়োদশটি কণ্ঠাকে 

ঙ্কপের বর্া। তিনি বিবাহ করেন। এই ত্রয়োদশ ভাণ্যার গর্ভ চতুর্দশটি পুত্র 
উদ্পপন্তি হয়। নিন্ধে তাহার তালিক! দেওয়া হইল । 
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অন্যত্র আছে- 

শরন্ধালক্মীধতিস্তষ্টিঃ পুষ্টার্মেধা তথ! ক্রিয়া । 

্ :.. বুদ্ধিল্জ্জি। বপুঃ শাস্তিঃ সিদ্ধি; কীতিস্য়োদখী ॥ 

পর্ধার্থং প্রতিজগ্রাহ ধনো| দক্ষায়নীঃ প্রভূঃ | 

বিষুঃ পুরাণে 'সিদ্দি'_স্থানে 'ঞ্ি” বলা হইয়াছে। অন্যগুলি অভিন্ন। মার্কওয় 
পুরাণেও এইরূপ বিবরণ ও তালিক। আছে 

ধন্মের বংশ তালিকার সঙ্গে অধন্নেব হংশ ভালিকাও জানা আবশ্যক । অধর্ম্মের, 

অর্পের পত্ীর নাম হিংসা। তাহাদের একটি পুত্র আর একটি কন্যা। 
বংশ তালিকা। পুত্রের নাম অনৃত, আর কন্যার নাম নিকৃতি। তাহারা স্বামী স্ত্রী। 

তাহাদের ছুই পুত্র নরক ও ভয়, আর দুই কন্যা মায়া ও বেদন।। নরকের ওরসে ষায়ার 

গর্ডে জন্মগ্রহণ করিলেন মৃত্যু । বেদনার গর্ভে জম্মাইলেন দুঃখ । 

বাহ পুরাণে ধর্মের উৎপত্তি গুভূতি কথিত হুইয়াছে। ভ্রগবান্ প্রজ! ন্ত্তির 
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ধর্মের উৎপত্তি অভিপ্রায় 'করিয়। সর্বব প্রথমে চিন্ত। করিলেন, প্রজাগণকে পালন 
বাহ পুরগ। করিবেন কে? তিনি যেমন এই চিন্তা করিতেছেন অমনি 

তস্য চিন্তয়তত্ৃঙ্গাদ্ক্ষণাচ্ছে তকুপ্তলঃ | 

প্রাহুর্বহুৰ পুরুষঃ শ্বেতমালাান্ুলেপনঃ ॥ 
তং দৃষ্টোবাচ ভগব!ংস্চতুম্পাৎ স্যাৎ কৃতেষুগে । 

ত্রেতায়াং ত্রিপদ্শ্চাসৌ দ্বিপদো দ্বাপরেহভ বৎ ॥ 

কলাবেকেন পাদেন গ্রজাঃ পালয়তে প্রঃ | 

গুণ দ্রব্য ক্রিয়া! জাতি চতুম্পাদঃ প্রকীন্ত্িতঃ ॥ 

ত্রিশৃঙ্গোহদৌ স্বৃতে। বেদে সসংহিতপদক্রমঃ ৷ 
তথ। আগ্ন্তওক্কারদি শরাঃ সপ্তহস্তবান্ ॥ 

উদ্দাত্তাপি প্রিভিবদ্ধ এবং ধর্ম্োব্যবস্থিতঃ ॥ 

এইরূপ চিন্তা কটিতে করিতে তাহার দক্ষিণ আঙ্গ হইতে শ্বেতকুগুল ও শ্বেত মাল্যশোভিত। 

শ্বে চচন্রনলিপ্ত এক পুরুষ আবনি্ভু'ত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন__ 

সত.যুগে তোমার চারিটি চঃণ হইবে, ত্রেতাযুগে তিনটি, দ্বাপরে দুইটি, আর কলিতে 
একটি চরণ হইবে । এই প্রকারে তুমি প্রভূ হইয়! প্রজাসমুহকে পালন করিবে। গুণ, 

দ্রবা, ক্রিয়া ও জাতি, এই চারিটি চরণ। সংহিতা, পদ ও ক্রম বেদে কথিত হইয়াছে, 

এই তিনটি ধার্্ম শৃঙ্গ । ইহার আদি ও অন্ত, প্রণব। ইহার দুইটি মস্তক, সাতটি হ্ত। 

উদ্দান্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন স্বরে তিনি বদ্ধ, এই প্রকারে ধর্ম বিরাজমান । 
বরাহ পুঝাণেই কথিত হইয়াছে ত্রয়োদশী তিথিতে ধর্মের উদ্পত্তি। এই কারণেই 

ত্রয়োদশী তিথি সর্বব-পিদ্ধি-প্রদায়িনী | 
ধর্ের স্ত্রী ও পুরূগণের পরিচয় আমর! কয়েকটি পুরাণ হইতে পূর্বের দিয়াছি। 

র্খের স্ত্রী পুত্র: বামন-পুরাণে এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও স্মরণীয় । ধর্মের 

হাল পুতাণ। স্ত্রীর নাম অহিংসা। তাহার গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাহার! 

সকলেই ফে।গশাস্ত্র-খিচারক | তাহাদের নাম সনগুকুমার, সনাতন, সন্ক ও সনন্দন.। 

কপিল, বো, আন্থরি, পঞ্চশিখ, ইহার! জ্ঞানযেগ-প্রচারক। ইহারাও ধশ্মেরপুত্র । 
ধর্দের লক্ষণ)  পাল্পোত্তরখণ্ডে ধশ্মের ছয় প্রকার লক্ষণ বল! হইয়াছে। 
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রি পাঁচে দানং মতিঃ কষে মাতাপিত্রোশ্চপুজনম্ । 

শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাস; যড় বিধঃ ধর্শুলক্ষণম্ ॥ 

সগুপাত্রে দান, কৃষে মতি, পিতামাতার পুজা, শ্রাদ্ধ, বলি, গোগ্রাসদান, ধন্মের এই ছয় 

লক্ষণ । 

ধর্দের অঙ্গ পদ্মপুরাগ ভূমিখণ্ডে ধর্মের দশটি অঙ্গ কথিত হইয়াছে। 

ব্রদ্মচর্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ততে । 

দানেন নিয়মেনাপি ক্ষম। শৌচেন বল্পভ ॥ 

অহিংসয়া সুশান্ত্য। চ অন্তেঞ্জেনাপি বর্ততে ॥ 

্রক্ষচর্যযা, সতা, তপস্থা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, সশীস্তি, অচৌর্য্য। 
মত্স্ পুরাণে কথিত হইয়াছে অদ্রোহ, অলোভ, দম, ভূঙদয়া, তপঃ, ব্রহ্ষচর্ধ্য, 

ধর্পের মূল. সত্য, অননুক্রোশ, ক্ষমা ও ধৃতি এইগুলি সনাতন ধর্মের মূল। 
প্রত্যেক পুরাণেই ধর্্মসম্বন্ধে বু বনু কথা বলা হইয়াছে । আমর! সেই সব কথা 

শ্রন্ধার সহিত পাঠ কবিয়া লে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিলে পরম উপকার লাভ 

করিব। 

ধর্্-সন্বন্ধে আরও কয়েকটি শাস্ত্রীয় বচন_স্মরণ রাখা আবশ্বাক। 

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্খদো রক্ষতি বুক্ষিতঃ | 

আমর| সকলেই নখে রক্ষিত হইতে চাই। কিন্তু সকল দিকেই বিপদ ও পতনের সস্তাবনা । 

ধর্দেয় মাহম] : কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে 2 প্রত/ক্ষ জ্ঞানে বুঝিতে পার! যায় 
কেহই আমাদিগকে রক্ষ/ করিতে সক্ষম নহে। ধন জন পিতা মাতা পুত্র কন্যা আত্মীয় 
বন্ধু জাতি কুল বিদ্ত। রাজ্য এরা কেহই চিরদিন আমাদের আয়ন্তাধীন নহে এবং 
বিপদকালে কাছা এও সাধ্য নাই যে আমাদিগকে রক্ষা করে। একমাত্র ধন্মই আমাদিগকে 

রক্ষা করেন। আমর! বদি ধন্মকে রক্ষা কার, তাহা হইলে আমাদের কোনই ভয় 

নাই-_আমর। চিরদিন শ্ুরক্ষিত হুইবে। জোমনির মতে আমাদের নিঃশ্রেয়স 

এবং অভ্যুদয় হইবে । কিন্ত এই ধর্মকে বাদ রক্ষা না করি আমাদের সর্বনাশ 
অবশ্ঠন্তাবী। 



সনাতন ধর ৬০ 

এক এব সুহদ্ধশ্ম। নিধনে ইপানুযাতি হঃ। রী 
শপীরেণ সমং নাশং সর্কমন্তত্ব গচ্ছতি ॥ 

গর্ভন্থম্ত যঃ পূর্বং বুত্তিঃ কলিতবান্ পয়ঃ | 
শেষবুতিথ্ধানায় স কিং হুপ্তোহথ বা মৃতঃ ॥ 

ধর্মই একমাত্র স্ুহৃদ্, মুত্ার পর কেহই সঙ্গে যাইবে না-_-একমাত্র ধর্মই সঙ্গে সঙ্গে 

যাইবেন। শিশু গর্ভ রহিয়াছে, ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার ক্ষুধা পাইবে, তাহার জদ্য পূর্ব 
হইতে মাতৃত্তন্যে যিনি হুগ্ধ রাখিয়াছেন তিনিই ধর্ম । অতএব তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মুত্র 

পরেও যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। তিনি স্ৃপ্তও নহেন, মৃতও নছেন। 

ধণ্ম-সন্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন শান্সের যে উক্তি-সমূহ উদ্ধাত হইল, তগুগমুদয়ের অর্থ 

গভীররূ-প ও শ্রদ্ধার সহিত অ'লোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে কেবলমাত্র 

কয়েকটি কথায়, মতে ব! সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করাই ধন্্ন নহে । আমাদের সমগ্র জীবনকে, 

জীবনের ক্ষু্র ও বৃহ যাবতীয় বাপ|রকে ধূন্ধমর শাসনাধীন করিতে হইবে । আমাদের 

আহার নিদ্রা, আমাদের সর্ননবিধ ব্যবহার, আমাদের চিম্থা কল্পনা চেষ্টা সকলের মধ্যেই 

ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 

বৈদিক খধিগণ আমাদের আদিপুরুষ | আমরা সকলেই সেই খধিদিগের বংশধর। 
বাহার গোত্র আছে, তিনিই খধির বংশধর । শিষ্য বলিলেই পুত্র বুঝায়। দেহের যেমন 

পুত্র আছে, মনেরও তেমনি পুত্র আছে। শিষ্য মানসপুত্র। বেদের খবিগণ বেদ পাইয়া- 
ছিলেন,__ইহার অর্থ সর্ববকারণ-কারণ শ্ীভগবান্ বৈদিক খধিগণের নিকট আনরূপে ধরা 

দিয়াছিলেন। শ্রীতগবান্ বিশ্ননাথ খষিগণের উপর একটি বিশেষ কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। 

খধিগণ এই ভার গ্রহণ করিয়া. পুরুষানুক্রমে তাহ! পালন করিতেছেন। এই ভার কি /] 

মানবকে ও জগণ্ডকে কতকগুলি মহাসত্য জীবনের দ্বারা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কগিতে 
হইবে । এই কাধ্য সাধন করিতে হইলে কঠোর তপস্থা প্রয়োজন, খধিগণ সেই তপস্যা! 

করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আ রা তাহাদের বংশধর, আমা.দর উপরেও 
তাহার সেই কাধ্যের ভার দিয়াছেন। সেইভার পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের জীবনের 

গৌরব । মানব জন্মই গৌরবময়, আবার দেবনিণ্মিত কর্্মভুমি এই ভারতবর্ষে মানবজন্ম 
আরও দুল্লভ। আধার এই ভারতবর্ষে বৈদিক আর্য খধিগণের সাধনালন্ অধ্যাতা-২ম্পদের 

৫ 



উত্তরাধিকারী হইয়া ধাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রান্থাদের সৌভাগ্যের ও গৌরবের সীমা 

নাই। ভাগ/দাষে আমরা জামাদের সে সৌভাগ্যের কথা ও গৌরবের কথা একেবারেই 
ভূলিয়া গিয়াছি। বেদের ধষি জগতে যে মহাসত্র প্রতিষ্ঠা করিবার ভার পাইয়াছিলেন, 
যে সত্যর সাধনায় তাহার! দেহ মন প্রাণ বুদ্ধি আত্মা! সর্ববস্থ সমর্পণ করিয়া কঠোর তপ্ত 

করিয়াছিলেন--সেই সত্যের ও সাধনার পতাকা আজও আমাদের হস্তে রহিয়াছে-. 

৬বিদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমর! সেই ভার ও সেই পতাক৷ পাইয়াছি। এই কথ! 

যতদিন সমান্মের মনে থাকিবে, এবং এই মহাত্রত পালনের জন্য আমরা যতদিন চেষ্টা 
করিব, সেই বেদপুকরুষ ত্রাক্মণাদেব শ্রীভগবান্ ততদিন আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু 
ফে রুথ! ভুপিলেই সর্বনাশ । 

৩। বেদ ও ধর্ম রি 

আর্তি বা চতুর্বেধদ সনাতন ধর্ম্মের মূল ভিন্তি। বেদ? শব্দে অর্থ ভান পুর্ণজ্ঞান 
বেদ সম্যক্জ্কান। এই বেদ অপৌরুষেয় অর্থৎ কোন পুরুষকর্ভুক রচিত 

হয় নাই। বেদ নিত্য।, শ্রীমন্তাগবতের প্রথমশ্লোকে আছে__ 

তেনে ব্রহ্ম হৃদ! য আদিকবয়ে মুহান্তি ঘ সুরয়ঃ ॥ যে বেদে বিদ্বান্গণও মোহিত 

হন, সেই বেদ, স্বতঃসিন্ধ জ্ঞানরূপ পরমেশ্বর আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রসারিত করিলেন। 

ব্র্গার পরে, খধিগণ পর পর এই বেদমন্ত্র দর্শন করিলেন অর্থাত খিগণের দিব্যজ্ঞানের 

নিকট বেদের মন্ত্রমুহ প্রকাশিত হুইলেন। বেদ পুর্ববকালে কখনও লিপিবদ্ধ হইত না। 

শিষ্যগণ গুরুর মুখে শ্রবণ করিয়। অভ্যাস করিতেন। এই কারণে বেদের নাম শতি। 
বৈদিক কর্মের নাম আনুশ্রাবিক কর্ম । 

_ জীশঙ্করাঁচাধ্য শারীরক ভাব্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন__এবং 
বলিয়াছেন শ্লোকটি শ্রীব্যাসদেবের বাক্য। 

যুগান্তেছস্কহিতান্ বেদান্ সেতিহাসাঁন্ মহ্ষয়; | 
গেতিরে তপন। পুর্বম্ অনুজ্ঞাত!ঃ শ্বয়স্ভূবা ॥ 

যুগের শেষে বেদ ও ইতিহাস-সমূহ অন্তহিত হইয়াছিলেন। মহধিগণ ত্রক্গাকর্তৃক 

বেদের রশভেদ। অনুভহাত হইয়া তপস্যার ছার! প্নর্ববার তাহা প্রাপ্ত হইলেন । 



গনাতন ধরব ঞর 

মানবের অধিকারানুসারে যুগভেদে এই বেদের কিছু কিছু রূপান্তর হইয়াছে: 

দেবী ভাগবতে আছে-_ | 
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকামায়া। 

্ অল্লাযুষোহল্লবুদ্ধীংস্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্ব। কলাবণ | 

কলিষুগে বিষুঃ ব্যাসরূপে বেদকে বহুভাগে বিভক্ত করিলেন। মানবের হিতসাধনের জন্যই 

এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বুঝিলেন ব্রাঙ্গণদিগের পরমাযুও কমিয়া গিয়াছে, 
বুদ্ধিও কমিয়া গিয়ছে। কাজেই এখন আর স্তীহারা সমগ্র বেদ আয়ত্ত করিতে 

পারিবেন না। 

এই শ্লোকটির তাপর্য্য পুরাণের তন্যান্য শিক্ষার সহিত মিলাইয়া আলোচনা করিলে 
আমরা একটি মহাসত্য বা বিশ্বব্যবস্থায় একটি অতি প্রয়োজনীয় রহস্য বুঝিতে পারিব। 

সিদ্ধ মহযিগণের সিদ্ধ মহযিগণ এখনও রহিয়াছেন এবং তীহারা সর্ববদ।ই অনলসভাবে 

অভিভাবকত।। এই জগতের যাবতীয় ব্যাপার পধ্যবেক্ষণ করিতেছেন। তীহারাই 

মানবের অধিকার ও প্রয়োজন বুঝিয়া যুগ যুগে শান্ত প্রবর্তিত বরিতেছেন। কেবল 

তাহাই নহে, তাহারা এই মানবজগঞ্খের অভিমুখে সচ্চিষ্তার তরঙ্গ প্রেরণ করিতেছেন। 

ষাহারা উপযুক্ত অধিকারী, তাহারা এই সচ্চিন্তার তরঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নবজাগরণে 
জাগ্রত হইয়| শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া মানবের স্শিক্ষা বিধান করিতেছেন। 2 

যেমন মহধিগণ রহিয়াছেন, তেমনি পিতৃগণ রহিয়াছেন, দেবতাগণও রহিয়াছেন। 

ইহা! কল্পনা নহে, ইহা সত্য। দেবতাগণ ও পিতৃগণ মানবের সেব! করিতেছেন ব! 

পিতৃগণ হিঙ্সাধন করিতেছেন । পিতৃলোকের আশীর্বাদে আমাদের দেহ, মন 
দেবত।গণ ও প্রাণশক্তি উপযুক্ত অবস্থায় রহিয়াছে । দেবতাগণের কৃপায় আমা- 

দের চারিদিকের প্রাকৃতিক অবস্থা বেশ অনুকূল অবস্থায় রহিয়াছে । বিশ্বের ব্যবস্থা 

এই যে মানুষ এই পিতৃগণ ও দ্েবগণের সেবা করিবে, আর এই দেবগণ ও পিতৃগণ 
মানবের সেবা করিবেন। ব্রন্মাণ্ডে সকলেই সকলের সহিত সন্বন্ধযুক্ত, কেহই কাহাকে 

ছাড়িয়া নাই, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া! থাকিতে পারে না। বিশ্ব দৃট ও আদৃষ্ট--স্থুল 

ৃষ্ট ও ও সুন্গন। সুঙ্গন জগণ্ড বা সেই জগতের অধিবাসীগণকে আমরা এখন 
অুষ্ট গং দেখিতে পাইতেছি না, কিন্ত আমাদের সুষ্ধম দৃষ্টি ক্রমশঃ ধখন বিকশিত 



&৬ বীরতুঁনি রর 
হি? 

হইবে, আমর! তখন এই সুষ্গম জগত ও তাহার অধিব!সীগণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে ও 
তাঁহার! এই ব্রক্ষাণ্ডে কে কি কাজ করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিব। 

ধর্মই বন্ধন, ধর্মই যোগসূত্র । এই ধণ্মই স্থুল, সুন্মন সমুদ্র জগৎকে একসুত্রে 
ধর্দের মহিমা গাঁ|থিয়া রাখিয়াছেন। আমি মানুষ ভূলোকে রহিয়াছি, আর দেবগণ 
বিষ রর 1 স্বর্লোকে রহিয়াছেন, আমি এখান হইতে 'ম্বাহা' এই মন্ত্রে যজ্তে হবিঃ দান 

করিতেছি আর স্বর্গের দেবতা তাহা পাইতেছেন। তিনি আমার দেওয়া এই উপহার 

পাইয়। তু হইতেছেন, পুষ্ট হইতেছেন ; তাহার এই তুঠি ও পুষ্টি আমার উপরে ও 
আমাদের এই পৃথিবীর উপরে ক্রিয়া করিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর কল্যাণ হইভেছে। 

দেবলোক, নরলোক সময়ে বৃষ হইতেছে, নদীতে উপযুক্ত বন) হইতেছে, উপযুক্তরূপ ফল 

ডাল শহ্ত প্রভৃতি হইঙেছে। সেইরূপ আমি এখান হইতে 'ম্বধা এই মন্ত 

ঘণি্ঠ সন্ধ।  বলিয়! পিতৃলৌককে কব্য প্রদান করিতেছি, তাহারা তাহ! পাইতে- 
ছেন এবং পাইয়া তুষ্ট ও পুষ্ট হইতেছেন, তাহাদের এই তুগ্টি ও পুষ্টি আমার উপর ক্রিয়া 
করিতেছে, আমার দেহযন্ত্র ও মন তাহাদের শক্তিতে পুষ্ট ও সুরক্ষিত হইতেছে । এই 

প্রকারে লোকলোকান্ত,রর মধ্যে আদান প্রদান চলিতেছে । সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডে ছোট বড় 

সকলেই এক বিরাট ও মহান সম্বন্ধসূত্রে গাথা হইয়া স্ স্ব মর্যাদা পালনপুর্ববক ক্রমোন্নতি 
লাভ করিতেছে । এই মহ!সত্য সকলে বুঝিতে পারে না আস্থরি-প্রকৃতিসম্পন্ন লোক 
ইছ! বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করে ন|। 

ঙগবদশীতায় ভ্রীভগবান্ অভ্ভুনকে এই মহাসত্া-সহন্ধষে বলিয়াছেন-_ 

সহযজ্ঞাঃ : জাঃ স্থষ্ট। পুরোবাচ গ্রাজা সতিঃ। 
অনেন গ্রাস বধ্যধবমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্ ॥ 

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 

গরস্পরুং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়: পরমবাপ্সাথ ॥ 

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বে! দেবা দাস্তাস্তে যক্তভাবিতাঃ। 
তৈর্দত্তান্ প্রদায়ৈভ্যো যো ভূড.ক্তে স্তেন এব স ॥ 
যজ্ঞশিষ্টাশনঃ স্তে। মুচ্যন্তে সব্বকি হিষৈঃ | 

রি কুঙ্গতে ৩ ত্বঘং পাপ যে পঠস্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ 



গনাতন ধন্ম ৬৭ 

পুরাকালে ভগবান্ প্রজাপতি এজাদসুহকে যজ্ঞসহ স্থগ্ি করিয়া বলিয়।ছিলেন, 
গীতার ওমা. __হে প্রজাগণ তোরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধপ্রাপ্ত হও। 

যজ্ঞ তোমদের বাসন! পুর্ণ করুক। এই যজ্ছের দ্বারা তোমর! দেবতাগণকে বন্ধিত কর, 
দেবগণও তোমাদিগকে বদ্ধিতকরুন। এই প্রকরে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা সংবদ্ধিত 

হইয়া পরম কল্যাণ লাভ করিবে। দেবতা-সমুহ যজ্ছের ছ!রা বদ্ধিত হইয়া তোমাদ্দিগকে 

অভিমত ভোগাবস্তুসকল দান করিবেন। যেব্যক্তি দেবপ্রদণ্ড ভোগ্/বস্তুসমূহ দেবতা- 

দিগকে দান ন৷ করিয়া ভোগ করে, সে ব্যক্তি চোর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধুগণ 

যজ্ঞ করার পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই ভোজন করিয়া যাসহীয় পাপ হইতে বিমুক্ত 

হইয়া থাকেন। যাশ্ার। আপনার জন্য খাগ্বস্তু প্রস্তুত করে সেই পাপাত্মাগণ পাপই 

ভোজন করে। এই শ্লেকগুলির আলোচনাকালে মনে রাখিতে হইবে, যতন ও ধন্ 

একার্থবাচক। 

চতীর প্রমাণ মার্কগের চণ্তীর প্রথম চরিত্রে অর্থাৎ মধুকৈটভবধের পূর্বের ব্রদ্ধা যখন 
দেবীর স্তব করিতেছেন, তখন প্রথমেই বলিতেছেন -- 

বং স্বাহ। ত্বস্বধ। স্বং হি বযট্করন্থরাত্মিক।। 

সুধা তৃমক্ষরে নিত্যে খ্রিধা মাত্রাত্মিক। স্থিতা ॥ 

হে নিত্যে, অক্ষরে _ব্রন্ষন্বরূ:প, তুমি স্বাহ,__দেবতাঁদিগকে হবিঃদানের মন্্ররূপা,, তুমি 
স্বধা__পিভৃলোকের কব্যদানের মন্ত্রূপা, ভুমি ব্ষট্কার ইন্দ্রকে হবিঃদানের মন্ত্ররূপা, 
তুমি উদান্তদি স্বরের আত্মা স্বরূপা, তুমি অসুরূপা। ভুমি অকার, উকার-ও মকার- 

রূপা । তুমি সন্বরজস্তমোময়ী । 
এই প্রার্থনায় দেবীকে প্রপানতঃ মন্ত্রশ্বরূপা বল] হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রপে না 

শব্দরূপে তিনি কি করিতেছেন? তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে সর্ববদা সর্বহত্ত অনুস্যুত হইয়! 
রহিয়াছেন, আর তিনি এইভাবে আছেন বলিয়াই মানব, পিতৃগণ, দেবগণ, সকলেই এক 
সূত্রে গাঁথা হইয়া, একই মহাজীবনের অংশী হইয়া নিজ নিজ ধর্ম প্রতিপালন করিতেছেন। 

শ্রীমস্তাগবভে ধন্নকে সেতু বলা হইয়াছে আর পরমেশ্বরকে সেই সেতুর কর্তা) বস্তা 
ধু সেতু। ও অভিরক্ষিতা বলা হইয়াছে। 

স ধন্মসেতুনাং বর্তাবস্তাভিরক্ষিতা। 



৬৮ ১ 5. বারভূমি 

এখানে ধর্মকে সেতু বা সাঁকো বলা হইয়াছে। যেমন মধ্যে একটি বড় নদী আর ছুই 
পারে দুইটি গ্রাম। এক গ্রামের লোকের: সহিত অন্য গ্রামের লোকের কোন সম্বন্ধ 

নাই। যাওয়া! আস! নাই, দেখা শোনা নাই, দেওয়া! নেওয়া নাই, এককথায় কোনই 

সম্পর্ক ব1 সম্বন্ধ নাই, কারণ নদী খুব ঝড়, পারাপারের উপায় নাই। তাহার পর সেই 

নদীতে সাকো হইল। যেমন সাকে। হওয়া, অমনি দুই গ্রামের মধ্যে নদীর ব্যবধানসন্ত্বেও 

তাহারা এক হুইয়। গেল। 

তেমনি অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ড বা চতুদ্দিশ ভূবন। একটি ব্রঙ্মাগড নহে, এমন অসংখা বঙ্গাণ্ড 
রহিয়াছে । দেখী-ভাগবতে আছে সমুদ্রের তীরে বসিয়া একজন বালুকাকণ।র সংখ্যা 

গণন| করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা যে কত, তাহ! কেহ গণনা করিতে পারে ন]। 

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দিশ ভূবন-_সপ্ত স্বর্গ, সন্ত পাতাল । দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্র্ব, কিন্নর, 

বিষ্যাধর, খঁষ, মুনি, ভূত, প্রেত, পিশাচ, নাগ, বেতাল, বটুক, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী 

ডাকিনী, পণ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ধবত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, বর্ষ, মরুভূমি, 

ধাতু, প্রস্তর, উদ্ভিদ কত কি রহিয়াছে, সীম। নাই, সংখ্যা নাই। কাহারও শক্তি নাই এই 

সমুদয় একসঙ্গে ধারণা করে। কিন্তু এই সমুদয় একসঙ্গে গাথা রহিয়াছে; এক ইচ্ছায় 

এক জন্তানে একই স্ুমহত উদ্দেধ্য সাধনের জন্য একই লক্ষ্যের অভিমুখে সকলেই 

চলিয়াছে। এই যে সম্বন্ধ এই সম্ন্ধই ধর্ম, ইনিউ সেতু । 

ধর্মকে এই কারণে সেতু বলা হইল। ধণ্ম সকলকে একসঙ্গে ধারণ করিয়া 
ফ্টিভেদে . পাঁঁন কর্িতেছেন। “সেতু' কথাটি শ্রীমস্তাগবতে ক্ছুবচনে ব্যবহৃত 
শগাত হইয়াছে |: কারণ, এই ধর্ম সনাতন, এবং এক ও অদ্বিতীয়। কিন্ত 

কিন্ত-লক্ষাএক। তিনি যুগভেদে মানুষের রুচি ও অধিকার-ভেদ নিবন্ধন আপনাকে ভিন্ন 

মুন্তিতে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই কারণেই শিবমহিন্মন্তোত্রে কথিত হইয়াছে 
ত্রয়ী সাংখাং যোগং পশুপতিমত্তং বৈষ্ণবমিতি 
গ্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথামিতি চ। 

ক্লচীনাং বৈচিত্যাপৃজুকুটিল নানাপথভুযাং। 
মুণামেকে। গমাত্বমসি পঞ্ঃসামর্ণব ইব। 

ধর্দের বিবিধরূপ সাধন-গথ রহিয়াছে । কেহ ত্রয়ী বা বেদের কম্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগথজ্ঞাদ্দি 
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লইয়া ব্যস্ত, কেহ কর্মকাণ্ডের দিকে বড় একটা যান না, সাংখ্য বা আত্মতত্ব লইয়া 
রহিয়াছেন। কেহ যোগী, কেহ শৈর, কেহ বৈষ্ঞব। এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পথ। 

রুচিভেদ-নিবন্ধন মানুষ ধজু ও কুটিল, নানারপ পথ ধরিয়া চলিয়াছে, ক্ছ্ি সর্বশেষে 

সকলেই তোমাকেই লাভ করে, যেমন নদীসকল সোজা বা বাকা যে পথ দিয়াই যাউক, 

সর্বশেষে একই মহ।সমু(দ্রে পতিভ হয় । | 

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আছে-_ 

ভিন্ন ভিন্ন আগমের দ্বারা সিদ্ধির পথ নানারূপ উপদষ্ট হইয়।ছে, কিন্তু জাহুবীর 
ব্তুধার! যেমন একই সাগরে পতিত হয়, সেইরূপ সমুদয় সধন-পথই সাধককে এক 

তোমাতেই লইয়া যাল। 

বেদান্তের একটি সূত্র আছে-_অন্তরাচাপিতু তুষ্ট 
ইহার ভাষ্কে আমরা জানিতে পারি-_রৈক্য, বাচক্লবি প্রভৃতি ব্ণাশ্রগাচার বিহীন 

ছিলেন। কিন্তু তাহার।ও ব্রহ্মচঞ্জনের অধিক্কারী হইয়াছেন। 

প্রীমস্তাগবতে আছে-_ 
হে ভগবান্, তুমি সুভদ্রশ্রব', অর্থাৎ তোমার কথ! যেব্যক্তি বণ কর, তাহার 

সর্বববিধ মঙ্গল হইয়া! থাকে । কিরাত, হন, অন্ধ, পুলিন্দ, পুশ, আভীর, সুক্ষ, বন, খল 

তাদি জাতি এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তি তোমার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হইয়াছে অতএব 

তোমাকে প্রণাম করি । 

শ্রীমস্ভাগবতে আছে__ 
যে যথা মাং গ্রপদ্ধান্তে তাংস্তণৈব ভজাম'হম্ | 
মম বত্মণনুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ 

্রীচতগ্চরিতামু'তে ইহার অনুবাদ আছে 
আমারে তো যে যে ভক্ত, ভজে যেযষেভাবে। 

আমি সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 

জ্লীভগব।ন্ তাহার পর বলিতেছেন--সকল পথই শাম।র | 

এই সমুদয় উক্তি সনাতন ধর্মের উদারতার পরিচায়ক । এ প্রকারের উদারতা 

পৃথিবীতে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মেই নাই। 
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এই কারণেই ধর্ঘাসেন্ু এই কথাটি বহুবচন প্রযুক্ক হইয়াছে । 
্ীমন্তাগবতের যে শ্লোকটি পূর্ন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইডাছে 

দ্রীভগবান্ এই ধন্ন্মসেতু-সমূহের কর্তা । তিনি গুজাস্থগ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়া! তাহাদিগকে 

পালন করিবার জগ্য ধশ্মকে অবতারিত করিয়াছেন । 

শ্ীত্তগবান্ ধর্ম প্রবর্থন করিয়। যে নিশ্চিম্তভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহ! নহে। 

ভগবানের তিনি এই ধন্ত্-সেতু-সমূহের বক্তা । ইহার অর্থ এই, তিনি নিজের 

ধ্পরক্ষা। শক্তিতে আঁচার্যগণকে সক্ষম করিয়া যুগে যুগে এই, ধর্ম মানবকে বুঝা- 
ইয়া দিবার ব্যবস্থ। করিয়! থাকেন । কেবলই তাহাই নহে, তিনি “অভিরক্ষিতা” | তিনি 

সর্বদাই জ।গ্রাত। যখনই ধন্মের গ্রানি হয় তখনই তিনি আসেন এবং এই ধর্মকে তিনি 

রক্ষা করেন। প্রীমন্তগবদগীঠায় তিনি শ্ীযুখে বলিয়াছেন-_- 

যদা যন হি ধন্থন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 

অভ্াখানমধন্মন্ত তদাতআনং ক্জামাহম্ ॥ 

পপিগাণায় সাধুনাং বিনাশার চ ছুস্কৃতাম্। 

ধ্্সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

যখন যখন ধর্থের গ্লানি ও অবন্্মের অভ্ভা্গান হয়, তখন তখন, আমি আনিভূ ত হই। 

আমি সাধুদের পদ্ত্রাণের জন্ত, অনাধুদের বিনাশের জনা, এবং ধঙ্মনংরক্ষণ বা সংস্থাপনের 

জন্য যুগে যুগে আবিভূ তি হই। 

মার্কগ্ডেয় চণ্তাতে শুপ্ত নিশুস্ত বধের পর মহাঁদেবী দেবগণকে বলিয়াছেন-- 

ইখং যদ। ষদ। বাধ! দানবোখ। ভবিষ্যতি | 

তদ। তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্ ॥ 

এইরূপে যখন যখন অস্থুরগণকর্তক উৎপাত ঘটিবে, তখন তখনি আমি আবিভূত হইয়া 

শত্রনংহার করিব । গীতা ও চণ্ডী উভয়রেই কথা £ক। 

অনতার-কথা বেদে আছ । তবে বৈদিক সাহিত্যের যে অংশ আমরা পাইয়াছি 
তাহাতে অবতার-কথা খুব সংক্ষেপে আছে। এখনকার দিনে পাশ্চাত্য-বিদ্া-বিড়ন্মি ত- 
বুদ্ধ অনেক লোক বলেন অবত্তার-বাদ সনাতন ধর্মের অঙ্গীভূত নহে, কৌদ্ধধর্থ্দের প্রভাবে 
ই! পরবস্তী যুগে হিন্দুধর্ষ্ের অঙ্গীডৃত হইয়াছে । এই কথা অত্যান্ত অশ্রদ্ধেয়। 
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ভগবানের অবতার হয়, ভগবতীর অবতার হয়, শিব, অনন্ত,কাপ্তিকেয় প্রস্তুতির অবতার 

হয়। তাহা ছাড়া সিদ্ধ মহাপুরুষগণ কখন অবতীর্ণ হইয়া, আব|র কখন উপযুক্ত পাত্রে . 
আবেশ করিয়া মানবের হিতার্ঘে কার্য করেন। ইহাদের সকলেরই কাধ্য ধর্্মরক্ষা ও 
মানবের হিতসাধন। এই মহ।সত্য ভুলিয়া গেলে ভগবান কেমন কারয়া এই বিশ্ব 

পরিচালনা করিতেছেন তাহাই আমরা বুঝিতে.ঃপারিব না। মনু, সপ্ুখধি, দেবতা. 

প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া ব্রঙ্ধাণুপতির সেবা করিতেছেন । শাস্ত্রের আলোচনা 

করিলে মানুষ ইহা! বুঝিতে পারিবে, আর সাধনপথে অক্লমাত্র অগ্রসর হইলে ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে । 

৪1 বেদের পরিচয় । 

সনাতন ধন বৈদিক। বেদ এই ধর্মের ভিন্ড। বেদ চারিটি-_-খখেদ, সামংবেদ, 

চারিবেদ-_মন্, রণ. যজুর্বেবেদ ও অথর্বববেদ। এত্যেক ব্দে তিন ভাগে বিভক্ত । ১। 

ও উপন্ষৎ। মন্ত্র বা সংহিতা, ২। ক্রাহ্ষণ, ৩। উপনিষৎ। মন্ত্র অংশে বিশেষ: 

বিশেষ কার্যে প্রযোজ্য স্ুসন্বন্ধ বাক্যাবলী আছে। তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রে শবগুলি 

বা ধ্বনি এমনভাবে বিশ্যস্ত হইয়াছে যে এই মন্ত্রগুলি বথ/রীতি উচ্চারণ করিতে পারিলে 

বিশেষ ফল, এমন কি অতি আশ্চধ্য ফল উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে। 

বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণও তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। 

বেদের ব্রাঙ্ষণভাগে ভিন্ন ভিন্ন যজ্জের বিধিসমুহ বণিত হইয়াছে ভাগে ৰা 
সংহিতা অংশে যে সমুদয় মন্ত্র আছে, তাহ! কোঞ্য় কিরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে, ব্রক্ষণ, 

অংশে তাহার উপদেশ ও ব্যবস্থা! আছে। ব্রাঙ্গণ অংশে অনেক উপাধ্যানও আছে। 

উপাখ্যানের বারা উপদেশগুলি সুস্পষ্ট কর! হইয়াছে । 

বেদের তৃতীয় অংশের নাম উপনিষতৎ। উপনিষদ্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, মানৰ ও 
বিশ্ব, বন্ধ মোক্ষ আত্মতত্ব গুভূতি বিষয়ে চরম মীমাংসা কথিত হুইয়াছে। * 

এই ঠিনটি অংশ ছাড়া পুর!কালে বেদের আরও একটি অংশ ছিল। তাহার নাম 
ত্র বাউপবেদ উপবেদ বা তন্ত্র। বর্তমান-সময়ে সমুদয় তন্্-সাহিত্য পাওয়া যায় না। 

বর্ধমান যুগের মানুষ তন্ত্রের অপব্যবহার করিবে বলিয়া ধর্মের অভিভাবক ত্রিকালদর্শী 
৩ 
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ঘহর্ধিগণ উর অুনক অংশ আগ ততঃ গোপন করিয়। রাখিয়াছেন। এই প্রকারে অনেক 
শাস্াই গোপন করা! ছইয়াছে। মানুষ উপযুক্ত হইলে আবার এই সমুদয় শান্ত জনসমাজে 

প্রচান্মিত হইবে। 

শ্রুতির মতই সর্ববাপেক্ষ! মান্য । সনাতন ধর্পাবলঙ্বী সকল সম্প্রদায়ের লোকই 

শ্রুতির মীমাংস|। অবনত মন্তকে স্বীকার করেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে শ্রুতির সাহায্যে 

কোনরূপ মীমাংস। করা একেবারেই অসম্তব। প্রথমতঃ শ্রুতির অর্থবোধ অত্যন্ত কঠিন। 
সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত শ্রুতির তাশুপন্য কেহ নিরূপণ করিতে পারে না। তাহার পর 

সমগ্র শ্রতি বা বৈদিক সাহিত্য বর্তমান সময়ে জনসমাজে প্রচলিত নাই। পতগ্রলির 
বৈদিক সাহিতোর মহাভাষ্যে বৈদিক সাহিত্যের যে পরিমাণ দেওয়! হইয়/ছে, তাহ।র সহিত 

পরিধাণ তুলনায় আমরা অতি অল্লাংশই বর্তমান সময়ে পাইয়াছি। মহাভাম্ে 
কথিত হইয়াছে খথেদের ২১ শাখা, যজুর্বেবেদের ১০০ শাখা, সামূবদের ১০০০ শাখা আর 

অধর্বববেংদর ৯টি শাখা । মুক্তিকোপনিষদে বল] হইয়াছে গ্চথেদের ২১ শাখা, যজুর্বেেদের 
' ১৪৯ শাখা, সামবেদের ১০০০ শাখা, আর অধ্বববেদের ৫০ শাখা । 

বর্তমান সময়ে বৈদিক সাহিত্য, যাহ! পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিচয় আবশ্যক। 
বর্তমান বৈদিক খথেদ দশ মগুলে বিভক্ত, ইহার সুক্ত সংখ্যা ১০১৭। খথেদী 

সাহিত্য  ব্রাক্ষণের নাঁম হোতা-_তিনি যজ্ছে হবিঃদান করেন। 'যজুর্ধ্বেদের ৪০টি 
অধ্যায়, ইহাতে ১৮৮৬টি শ্লোক আছে। এই শ্লোকগুলির প্রায় অদ্ধেক খখেদে পাওয়! 

যায়। যভূর্বেদের ছুইটি প্রধান বিভাগ । কৃষ্ণ বা তৈত্তিরীয়, আর শুক্র বা বাজসেনেয়। 
যু বরধদী ত্রাক্ষণের নাম অধুযু--তিনি যচ্ধে্র কাজকন্ম পরিচালনা করেন। সামবেদের 

১৫টি খণ্ড__উছা। বত্রিশ অধ্য।য়ে বিভক্ত 1 সামবেদে ৪৬১টি মন্ত্র আছে। ৭৫টি মন্ত্র 

ব্যতীত অন্ক সমুদয় মন্ত্রই খথেদে আছে । সামবেদী ব্রাপ্গণের নাম উদগাত1। সোমযাগে 
তীহ।র কাধ্য গান করা । অধর্বববেদ ২০ কাণ্ডে বিভক্ত, উহ্বাতে ৭৩১টি মন্ত্র আছে। 
অধর্বববেদী' ব্রাহ্মণের নাম ত্রক্গা, ঘজ্জে ইনিই প্রধান পুরোহিত। হোতা, উদগাত| অধূর্য[- 
কর্তৃক কোন ভূল হইলে ইনি তাহা সংশোধন করিয়| [দতেন। অথর্থববেদ্ণে সবার একটি 

নাম অঙ্গাবেদ | 

গথেদের ঢুইটি ত্রান্মধণ আছে। প্রথমটির নাম এঁতরেয় ব্রাহ্মণ । এই ব্রা্ষণে 
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৪৩টি তধায় তাঁছে। ইহাতে সোমযাগ, অগ্নিহোত্র ও রাঙ্সসূয হচ্ছের বিধান আছে। 
এতরেয় ব্রাহ্মণের এক অংশ এতরেয় আরণ্যক ।“ এই আরণ্যবেই এতণ্মে উপনিষত 
আছে। খথেদের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নাম কৌধিতকি ব্রাঙ্গণ। এই ব্রাঙ্ষণের অপর নাম 
সাখ্যায়ন। ইহাতে ৩০টি অধ্যায় আছে। সোমযাগ ইহাতে বণিত হইয়াছে | এই 

ব্রাহ্মণে কৌঁষিতাঁক উপনিষণ্ড ও আর৪ আটখানি ছোট উপনিষৎ আছে। 
কৃষ্ণযজূর্বেবেদের ব্রাঙ্ষাণসন্বদ্ধে মতদ্বৈধ আছে। অনেকে ইহার গল্ঠাংশ পৃথক 

করিয়া বলেন, ইহাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । এই ব্রাঙ্গণ অংশ তিন অধ্ায়ে বিভক্ত, ইহাতে 

তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ও তৈত্বগীয় উপনিষৎ আছে। কঠোপনিষশ্, শেতাশ্বতর উপনিধৎ 
এবং ৩১ খানি ক্ষুদ্র উপনিষত কৃষ্ণ-ষজুর্ব্বেদের অন্তর্গত । শুরু-যজুর্বেদের ব্রাক্মণের 

নাম শতপথ ব্রাঙ্গণ। এই ব্রা্ধণ ১০০ অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহার আরণ্যক অংশে 

বুহ্দারণাক উপনিষৎ আঁছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষদের অপর নাম বাজসেনেয় উপনিধত। 

এই বেদের শেষ অংশে ঈশোপনিষ। ইহা ছাড়! আরও ১৭ খানি ক্ষুদ্র উপনিষশ আছে। 

সাঁমবেদে তিনটি ব্রাহ্গণ আছে। প্রথম, তলবকার ব্রাহ্মণ, কেনোপনিষতৎ ইফার 

অন্তর্গত । দ্বিতীয়, পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্গণ, ইহা ২৫ অংশে বিভক্ত | তৃতীয়, ছান্দোগা ব্রাহ্মণ; 

ছান্দোগ্য-উপনিষণ্, ইহার অন্তগত। ছান্দোগ্য উপনিষৎ্ ছাড়! ইহাতে আরও ১৪ খানি 

উপনিষ্ড আছে। 

অধর্বববেদের অগ্র্গত গোপণ ব্রা্ষণ। ইহা ছুই অংশে বিভক্ত। এই বেদ 

অনেক উপনিষ্ড আছে । মাগ্ুকা, মুণ্ডক, প্রশ্ন, ইহার অস্তর্গত। ইহা ছাড়! আরও ৩১ 

খানি ছোট উপনিষণড আছে । 

মুক্তিকোপনিষদে ১০০ খানি উপনিষদের নাম আছে। ইহাদের মধ্যে ১২ খানি 

প্রধান। এই ১২ খানির নাম_-এতরেয়, কৌধিতকি, তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, 

বৃহদারণ্যক, ঈশ, কেন, ছ'ন্দোগ্য, মাওুক্য, মুগ্ডক; প্রশ্ন। 
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বঙ্গের অগ্ঠতম জাতীয় কবি, মুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় গোবিন্চন্ত্র দাস মহাশয়ের পরলোক গমনের 
অব্যবহিত পরে, ১৩২৫ সালের অগ্রহথায়ণ-নংখ্য 'মানসী ও মগ্মবাণী' পত্রিকায় আমি একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়া'ছলাম। সেই প্রবন্ধে, স্বুকবি গোবিনচ'ন্ত্রর জীবনী ও সাহিত্য লাধন] মন্থন্ধে আমি আমার 
অভিমত সংক্ষেপে গ্রকাশিত কারয়াছি। সেই গ্রধন্ধের গ্ররস্তে যাহা বলিয়াছিলাম, বর্তমান গ্রন্থের 
ভূমিকায় তাহার প্রথম।ংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলম__ 

বর্তমান বাঙ্গর কবিক!নন হইতে একটি কলকণ বিহঙ্গ উড়িয়া গেল! বিষাদময্গ জীবনের 

£খ-কাহিনী, আমরণ মণান্দ ভাষায় মন্মূতেদী সুরে গাহিয়া গাহিয়। অবসন্নদেহে অনাধ্য/ত ও অনাদূত 
ভাবে, আমাদের এই গাঁয়ক-পক্গীটি কোথায় লুটাইয়া পড়িল! আমাদের পল্লীজীবনের আত্ম কথা, 
ুর্বলের প্রতি গ্রবলের অত্যাচার, হিংসা দ্বেষ কলুধিত গাঁহস্থা-জীবন, বিয়োগ-বিধুর গল্লীবাসীর হাত 
ভাব মহিলার গ্রুতি পুরুষের শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম ইত্যাদ আমাদের প্রত্যেক গল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের 

নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ-গাথা, দগ্ধ ও নিষ্পেষিতের আর্তন্্ুরে উচ্চকঠে উর্ধমুখে গাহিয়া গাহিয়া, আমাদের 

সহানুভূতি উত্রিক্ত করিতে করিতে এবং পরে দুরান্তস্থিত পল্মীজীবনের নিরাশ্রয়তার ভাব জাগাইতে 
জাগ[ইভে, কোথায় হঠাং অন্তহিত হইয়া গেল। 

'বাল্য জীংনে যে সর কঠ হইতে স্বতঃ উৎসারিত হইয়াছিল, মেই হুর মানব জীবনে সম্ভাব্য 
বাবস্তীয় উতান পতন, অনাতার অভ্যাটার' দ্বেষ হিংসার মধা দিয়াও, সমভাবে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা 

করিয়া--শতাবদীর গ্রায় এক ভৃতীয়াংশকাল, আমাদের কণমু'ল প্রতিধ্ননিত করিয়া-কবি গোবিন্দ 

দল, বিগত আঙিন মাসে চিরতরে নীরব হইয়াছেন। গোবিন্নচন্দরের অভাবে, বঙ্গীয় কবি-ক:ননের 

এক অংশ পরিশৃষ্ঠ হইল। আমাদের দুরদৃষ্ট, কবির জীবিতকালে আমর! তাহার প্রতি প্রায় একে- 

* এই প্রবন্ধটি, গীঘুক ছেদচন্্ চতব্তী মহাশয় লিখিত "ভাব করি গৌবিন্দদাস' নামক ওস্ের ভূমিকাছয়প 

লিখিত। গ্রন্থের আক।র ডঃ জরা; যোড়শাংশিভ প্রায় ৩২, পৃষ্ঠা; নুদর বান্ধাই ও চিত্র সম্বলিত; মুল্য-২ দুই টাক 

মাত। প্রাপ্তিহান- গু£ধীরচন্ত্র চক্রবতী, বড়তলা পো, ২৪ পরগণা। এই গ্রন্থের বিশ মাচা, পরবন্তী কোন 
সংখা| 'বীরডূমিতে প্রকাশিত হই০বস্পলেখক। 
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ঝারেই অনবছিত ছিলাম-_তাহাঁর জীবনান্তেও কি তীহাঁর তিল. কাঞ্চনের ব্যবস্থা চর ন।?--তাহার 
সৃতি উতদশে, তাহা চিতাভদ্মের উপর মঠ রচনা ত দুরের কথা ! ' 

মাত্র পাচ বৎসর হইল, ৎগাবিন্দচন্ত্র পরলোক গমন করিয়ছেন। আজ লুহদর শ্রীযুক্ত ছেমচন্্ 
চক্রবর্তী মহাশয়, কবির জীবন ও কাব্যের সমালোচনা, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট উপস্থাপিত 
করিতেছেন__ইহা৷ অতি আহল;দের বিষয় । বঙ্গের সাহিত্যপ্রিক়্ বাক্তিগণ এই গ্রন্থ বে আদরপুর্ববক 

: গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
বর্ধমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়, কবি গোবিন্দচন্দ্রের ভীবনী লিখিবার 

গ্রককষ্ট অধিকারী বাক্ত। ঘটনাচক্রে- গ্রন্থকারের ও বঙ্গের পাঠকপাঠিকাগণের সৌভাগাবশতঃ 

হেমবাবু. কবি গোঁবিন্দচন্ত্রের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হইধার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই পরিচয়, ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। আমি নিজে হেমবাবুকে ধিশেষভাবেই জানি 
_বন্ধুতাঙ্ষেত্রে তিনি গ্রাচীনপস্থীর লোক। অর্থাৎ, একালের কেবল মৌথিক বা সভাঁসমিতির 

আলাপ পরিচয় বা এরশংসাদিতে তাঁহার সাধ পূর্ণ হয় না_-িনি ধাহাকে ভালবাসেন, তাহাকে 
সেকালের গ্রামাভাবে আপনার করিয়! লইতে চাহেন। নিজের ভাতের থালার অর্ধেক অংশ বন্ধুর 
মুখে তুলিয়া দিতে না পারিলে, তাহার আশা পূর্ণ হয় না। হেমবাবুর চরিত্রের এই বিশিষ্টতাটুকু 
আমি নিজে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি। | 

কবি গোবিনচন্দ্রের প্রতি তাহার যে অনুরাগ, তাহাও এই ভাবের অনুরাগ | নিস নিজে 
ধণী নহেণ_-আমাদেরই দত একজন সাধারণ "শ্রমজীবী মাত্র! তিনি সুদীর্ঘকাল সুদূর ব্রহ্মসীমান্ত 
হইতে, কবি গোবিনাচন্দ্রের সহত পত্রাদি ব্যবহার করিয়।ছেন,-সুবিধামত দ্রেখা সাক্ষাৎ করিয়াছেন 

-কবির জীবনের বাবতীয় সংগ্রাম, কবি-হৃদয়ের সুখছুঃখ, আশানৈরাহ্ট- নিজের হৃদয়ে অনুভব 

করিয়াছেন। এই কারঃণই বলিতেছি-তিনি গোবিনচান্ত্রর জীবনী লিখিবার উপযুক্ত 
অধিকারী। ৃ 

এই প্রকারের অধিকারী পুরুষ ১ বর্তমান ঘুগে নিতান্তই দুল্লভি। এখনকার দিনে, মানুষের 
খাহজীনন ও অন্থজীবন বা সামাজিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন-_-এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া 
যাইতেছে। ব্যক্ষগতভাবে, নামজাদা (লোকের সহিত, পরিচিত হইবার স্থুযোগ ক্রমশঃ কমিয়া 
যাইতেছে । সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য ও গ্রসার (০0101)145315 ) ইহার কারগ। সুতরাং জীবন, 

চরিত লেখাও ক্রমশঃ কঠিন হুইয়৷ পড়িতেছে। 

হেমবাবুর এই গন্বথানি সম্বঙ্গে, আমি কিছুই বলিব না- দরকার হইলে অন্য কোন সময়ে বলিব। 
বর্তমান ভূমিকায় আমার বাঁণবার গঁধান কথা এই যে, স্ুগ্রসিন্ধ জীবন-চরিতাখ্যায়ক বস্ওয়েল্, যেমন 
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জনসন, তাহার উপান্ত দেবতা (£90 ) করিয়া জনসনের জীবন5রিত লিখার জন্ত অনুয়াগপুর্ণ 

হৃদয়ে দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছিলেন, দেইরূপ এই গ্রন্থের লেখক বন্ধবর শ্রীযুক্ত ৫েম্চন্দ্র চক্রবর্তী 
মহাশয় ও, লুদীর্ঘকাল কবি গোবিন্দচন্দ্রকে বুঝিবার জন্য এবং গুয়োজন হইলে, সাধারণের নিকট তাহা 

বুঝাইবারজন্ত, থারীতি সাধনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থথানি যে সাধনার .ফাঁটী ও তপগ্তার ধন, তাহা 

আমি অলঙ্কোচে ও মুক্তকঠে বলিতে পারি। 
বর্তমান সময়ে অনেক জীবনচরিত--ংরাঁতি রচনা । এই সমুদয় গ্রন্থের লেখকগণ টি ধনী 

ব্ক্তি। ন্ুতাং, এই সমুদয় গ্রন্থে অনেক বড় বড় তত্বকথা, বিশ্লেষণ-নৈপুথা ও ওঁপগ্ভামিক ঘাত- 

গ্রাতিধাত প্রভৃতি দেখিতে পাও যায়। কিন্তু জীবনচরিত হিসাবে, এঁ সমুদয় গ্রচ্থের স্থান মোটেই উচ্চ 

নছে। কারণ, এ সমুদয় গ্রন্থে অনেক স্থলেই আদল মানুষটি হারাইয়া যায়। লেখকের সহিত, বাহার 

জীবনী, তাহার সহি ত ভাপরূপ বান্তিগত পরিচয় না থাকার, এইরূপ হইয়! থাকে । বড় বড় তত্বের মধ্য 

দিয়া বাক্তিবিশেষের জীবনকে বুঝাইয়! দেওয়া আবশ্তক | কিন্তু এই মানবতার যুগে, 'গ্রথম আবশ্থক-_ 

মানুষকে তাহার ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও জয়-পরাজয়ের মধ্যে দেখ|। 

শ্রদ্ধেয় শবুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের “ই গ্রন্থ, কবি গোবিনদচন্্র নম্বন্ধে প্রথম গ্রস্থ। কবি 
গোবিম্দচন্জ্রকে বাঙালী জাতি, যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিদ্ধা থাকে, তাহা! হইলে এই গ্রন্থ 
গুচারিত হইবার পর, এই গ্রন্থ স্থন্ধে নানাদিক হইতে নানারূপ আলোচনা হইবে । সেই আলোচনার 
ফলে, আমর! ক্রমশঃ গোবিন্দচন্দ্রের জীবন 'ও সাহিত্য-সাধনাকে যথার্থরূপে আমাদের আপনার করিনা 

লইতে পাৰিব । 

পর্ব্বে আমাদের দেশে, কবির ব্যন্তিত্ব লইয়। আলোচন! ছিল না। পদকল্পতরু 'গ্রভৃতি প্রাচীন 

সংগ্রহ গ্রন্থে, হু কবির কবিত] সংগৃহীত হইয়াছে এবং রসতত্বের অতি সুঙ্্ম বিধানের অনুবর্তনে, 

কফবিতাগুল সুবিন্তস্ত হইয়াছে । কিন্তু বাক্তিগতভাবে কোন বিশেষ কবিকে, ধরিবার ও দেখিবার 

উপায় নাই। এখন সাহিত্যে, সমান্জে ও মানব-জীবনে যে যুগ চ'লতে'ছ, তাহা ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রোর যুগ । 
মানুষ, মানুষকে বুবিতে চাহে-_ইহাই এ যুগের বিশেষ কক্ষণ। গোবিন্াচন্দ্র কবি-_কিন্ত প্রথমে 

আমরা তাহাকে মাচুষ বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে চাই। তাহার কাব্য সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তর, তাহার 

কবি প্রতিভার ক্রমাবকাশ, তাহার কব্হিদয়ের বিভিন্নমুখী গতি প্রভৃতি আমরাও 'মানসী ও মন্বাণী'র 

প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচন। করিয়াছি। আমাদের সাহিত্য সভাসমূহে যদি ₹ৎসর বৎসর গোবিন্দদাদের 
শ্বতি-সভার অনুষ্ঠান হয়, বঙ্গের কাব্য সমালোচক গণ ও কাব্য রুসবিদ্গণ যদি গোবিদ্দচন্র্রের রচনার 
প্রতি মনোযোগী হন, তাছ। হইলে তীহার কাব্যের ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা ক্রমেই অনেক 

নূতন কথা গুনিতে পাইব। কিস্ত কবির পর়লোক গমনের অল্পদিন পরে, এই শ্রেণীর একখানি 
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জীবনচরিত গ্রস্থব--কবিকে তালকূপে জানিতেন এবং পূর্ব হইতে নিঃস্বর্থভাবে বিশুদ্ধ অন্রাগের দ্বার! 

পরিচালিত হইয়া প্রস্তত হইয়ছিলেন-_এই প্রকারের কোন অন্থ্রক্ত লেখক কর্তৃক লিখিত ও গ্রচারিত্ত 
ন| হইলে আমাদের ভবিষ্যতের আলোচনা বিশেষ রূপ অস্থবিধাজনক হইত । ৃ 

লেখক শ্রীযুক্ত হেরুন্্ চক্রবর্তী মহাশয়, এই গ্রদ্থথানি রচন। ও প্রচারিত করিয়া, বর্তমান ও 

ভবিষ্যতের ধবাদভাজন হইয়াছেন । মানুষ মাত্রেরই জীবন, একটি দুরধিগণ্য রুহস্ত | একজন লোক, 

কোন মানুষের জীবন সম্বন্ধে, সবকথ। বলিতে পারে না। আমর! প্রকৃতই বছুরূপী। কাজেই, ধাহা' 

দের জীবনের ঘটন। আমাদের বলিবার বিষয়, তাহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি লোক যদি, নিজ নিজ মন্তব্য 

ও ধারণ! প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে ভবিষ্য যুগের উপকার হয় এবং মানবজাতির জ্ঞানোরতির 

সাহাষ্য হইয়! থাকে । হেমবাবু যাহ! জানেন এবং যাহ! বুঝিয়াছেন, তাহা! লিখিয়াছেন। এখনও এমন 

অনেক লোক আছেন, ধাহার। গোবিন্দচন্দ্রকে প্রতাক্ষভাবে দেখয়াছেন এবং তাহার সঙ্গ করিয়াছেন। 

এই গ্রন্থ গ্রকাশিত হইলে পর, তাহারা বদি নিজ নিজ অভিমত প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে 

বর্তমান গ্রস্থকারেরও উপকার-_আমাদেরও সকলেরই উপকার হয়। 

এই ভূমিকার উপসংহারে, একটি কথা বিশেষভাবে হৃদয়মধ্যে জাগরিত হুইয়| আমাকে ব্যথিত 
করিতেছে । “নব্যভারতের+ সম্পাদক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক শ্রদ্ধেয় গুহৃদ্ স্বর্গীয় দেবী প্রসন্ন বায় 
চৌধুরী মহাশয় ষর্দি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই গ্রন্থের ভূমিক৷ তাহার দ্বারা লেখাইয়। 
লইলে ঠিক হইত। আমি নিজে হেমধাবুর সহিত গোবিন্দচন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্থন্ধের কথা অনেকদিন 

হইতেই জানি। আর গোবিন্দচন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও, তাহার শ্বচ্ছ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন 
কবিতাগুলি নিরমিতভাবে উপভোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহার জীবনের সুখছুঃখও যতদূর 
সম্ভব, দূরে বসিয়! জানিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে নরপৃজার অভাব ন1ই-_ইহা! সুলক্ষণ। কিন্তু এই পৃজায় 
নিষফামত। কতথানি, তাহা চিন্তা কর] আবশ্তক। কেবল নিফামতা নহে, নিরপেক্ষতা কতখানি 

তাহাও দেখিতে হইবে। গোবিন্দচন্দ্র দক্রিদ্র ছিলেন-_তাহার কেন গ্রতিপত্তিশালী উত্তরাধিকারী বা 
আত্মীয় নাই। ম্থতরাং তাহার স্মৃতি সভাই বা কে করে--আর উপযুক্ত লোকদ্বারা জীবনচরি 

লেখার ব্যবস্থাই বাকরেকে? তিনি দরিদ্র ছিলেন- অন্নাভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়৷ বেড়াইয়াছেন। 
তাহার উপর নিতান্ত “গ্রামা” লোক ছিলেন। স্থুতরাং ভবিষ্যতে জীবনগরিত লিখিতে হইবে বলিয়া 

যে তাহার উপকরণ সংগ্রহ পূর্বক সমস্বে ঝাখিয়া যান নাই, তাঁহা সুনিশ্চিত সতা। এই অবস্থায় কবির 

মৃত্যুর পাচ বৎসর পরে, হেমবাবুর স্তার় একজন দরিদ্রব্যক্তি, দীর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া যে এই গ্রন্থখানি 

লিখিয়াছেন এবং নিজের অবস্থার অতীত অর্থব্যয় করিয়া, এই গ্রস্থথানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন, 
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ইহা'বড় কদ কথা.নছ়ে! আবার ভুমিক। লিখিবার জগ, আমার সকার সামান্ ব্যক্তির শরখাগত হওয়া 
--ইহাও তাহার অতি ছুঃদাহসেং পরিচয় ! 

আনি তাহার নিরপেক্ষতা ও নিষ্কামতার প্রশংস! পা করি, বঙ্গীয় পাঠকগগ 

এই গ্রস্থথানিকে সমাদর পূর্বক অভ্যর্থন! করিবেন। ৬ 

শ্রীশিবরতন মিত্র । 

মাসিক সাহিত্য 

চিকিৎসক--গত বৈশাধ মাল হইতে চিবিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক এই মাসিকপত্রখানি 

বোলপুর হইতে অতি সুনিযর়মিতভাবে ও দক্ষতার সহিত গ্রকাশিত হইতেছে। ডাক্তার শ্রীনিত্যানন্দ 

সিংহ ইহার সম্প।দদক; আর ডাক্তার শ্রারাখালচন্ত্র সুখোপাধ্যায় ইচ্ছার প্রকাশক। বার্ধিক মূল্য ছুই 

টাক। আট অনা। “আমাদের সমগ্র কর্মজীবন ও চিন্তাজীবন কলিকাতার শ্যায় মহানগরীতে কেন্ত্রী- 

ভূত হওয়! ভাল নহে, মফঃম্বলে কর্মের ও চিন্তার স্বাধীন কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হউক্ষ'--আমাদের এই 
সন্কল্প যে সকল হইবে--তাহার প্রমাণ, এই চিকিৎসক | যেরূপ দক্ষতার সহিত কাগজখানি চলিতেছে, 

তাহাতে দেখে যদি গুণের আদর থাকে, তাহ! হইলে অচিরেই এই কাগজখানির বহুল প্রচার হঈবে। 

চিকিৎসকগণের একটি সঘও এই পঞ্জথানিকে অবলম্বন করিয়া গড়িক্জ! উঠিতেছে। 
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ভূমিক। 

তাগবত-সম্প্রদায় ও শ্রীকৃঞ্ণ-উপাসনা-সন্বন্ধে এ কালের প্রতুতত্ববিতৎ ও এঁতিহাসিক 

পণ্ডিতের! নানারূপ 'মালোচন! করিয়াছেন, তাহার ফলে অনেক প্রকারের সিদ্ধান্ত 

প্রচারিত হইয়াছে । আমরা যখন একালের লোক তখন 'এই সব আলোচনা ও সিদ্ধান্তের 

খবর রাখা আবশ্যক । 

একটি মত, শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা ও ভাগবত-সম্প্রদায়ের 'এঁকাস্তিন্ত নামক শাখা, মূলে 

ভারতবর্ষের নিজের জিনিষ নছে। ইহা মূলতঃ গ্রীটীয় ধর্ম । প্রতীচ্য পণ্ডিত খ্রিয়ার্সন্, 
বেবার প্রত্তৃততি এই মতের প্রচারক । তাহাদের এই পিদ্ধান্তের প্রমাণ তাহার! মহাভারত 

হইতে বাহির করিয়াছেন। মহাভারতে "শীস্তিপর্বেব নারায়ণীয় উপাখ্যানে আছে, নারদ 

শ্েতদ্বীপে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে অর্থাৎ শ্বেতদ্বীপে--(পাশ্চাত্য পঞ্চিতদের মতে 

সিরিয়ায় )-_প্রথম যুগের ধৃষ্ট-উপাসন! দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান হইতেই 

পণ্ডিতের! বলিতেছেন--ভারতের কৃষ্ণ -উপাঁসন! ও ভক্তিবাদ খুষ্ট-উপাসনারই রূপাস্তর- 

মাত । এই মত একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত.কর্তৃক এই মতের অধযৌন্তি- 
কতা অনেক দিন পূর্বেই প্রদশিত হইয়াচে। তাহার পর ত।স-কবির নাটক সমূহ আবিষ্কৃত 
হওয়ার পর এই প্রকারের কথা আর কেহই বলিবেন না। কারণ ভাস-কবি খুষ্টের 

পূর্ববর্তী এবং তাহার নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা গভৃতি বণিত হইয়াছে। 
শ্রীকৃষ্ণ এতিহাসিক কিন1--একথ! লইয়াও অনেক আলোচন! হুইয়াছে--অনেক 

দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ মোটেই এঁতিহাসিক পুরুষ নহেন। সমুদয়, 

ব্যাপার কাল্পনিক বা রূপক-মাত্র। কেহ বলেন মথুরার বুঞ্কি-বংশীয় বাসুদেব এতিহাসিক 
পুরুষ, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ নহেন। আবার কেছ বলেন বৈষঃবধর্দের 
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বাস্থদেব মার বুঞ্িবংনীয় বাহুদেব পৃথকু। কেহ ৰুলন বাহ্ুদেব-শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, 

ূধ্য-উপাসনারই প্রকারডেদ-__ইহার সহিত্ত কোন এঁতিহাসিক ব্যাপারের কোনরূপ 

সম্বন্ধ নাই। কৈহ বলেন ভ্রীকৃষ্জ একজন জাতীয় দেবতা 17108] 0০ | কেহ বলেন 

তিনি উত্ভিদ-জন্মের দেবতা 91910719৩10 । আধুনিক পণ্ডিতগণের এই সমুদয় 

সিদ্ধান্তের ভিতর কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু তাহার! যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাতে কখনই সরোদ্ধার হইবে না। আমরা পুর্বে বলিয়াছি, তিন প্রকারের চিন্তা ও 

অনুভব প্রণালী, জীকৃষ্চকথা ও শ্রীকৃষ্ণ -উপাসনার ভিতর মিশিয়া রহিয়াছে; এঁতিহাসি- 

কের কৃষ্ণ, পৌরাণিকের কৃষ্ণ, আর ভাবুকের কৃষ্ণ । ইতিহাস, লীলা আর নিত্যলীলা॥ 
এই তিনটি ব্যাপার বুঝিতে হুইবে। 

পুরাণে, সূর্বযপুজ! এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বীপ ও বর্ষের উপাসনা*পদ্ধতি সম্মিলিত অবস্থায় 
রহিয়াছে। আবার ভাবুকের পদ্ধতি অন্যরূপ। আমরা তাড়াভাড়ি যাহা হউক একটা 

কিছু মীমাংস1 বা সিদ্ধাপ্ত করিঝর জন্য যদ চেষ্টা না করি, প্র।চান আচার্ধ্যগণ পুরাণ ও 

কৃষ্ণকথ! যেভ।বে বুঝ[ইয়াছেন, ভক্তভ।বুকগণ এই কথা বা! লীলা যেভ।বে গ্রহণ করিয়াছেন 

বা বুঝিয়াছেন, যদি অধ্যবসায়-সহকারে ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাহার সংবাদ লই, তাহ। 

হইলে আমরা ক্রমে ক্রমে এমন অনেক মহাঁসত্যের পরিচয় পাইব, যাহার অতিক্ষীণ 

আভাস মাত্র একালের পািত্যের নিকট প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু ধর! পড়িতেছে না। 

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার পর আরও অনেক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন-_মুলে একজন 

এঁতিহাসিক পুরুষ ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ । ক্রমে ক্রমে তাহার ইতিহাসের সহিত অনেক 
রূপকথা, উদ্ভট চিন্ত। প্রভৃতি মিশিয়। এখনকার প্রচলিত কৃষ্ণকথ! গড়িয়া তুলিয়াছে। 

নানাপ্রক।রের প্রচীন গ্রন্থ শিলালিপি প্রভৃতি অন্বেষণ করিয়া এই যে আলোচনা, ইহা 

নিন্দনীয়ও নহে, উপেক্ষণীয়ও নহে, ইহ।র বিশেষ মুল্য আছে। তবে এই আলোচনা- 

সম্বন্ধে ছুইটি কথ। 'বলিবার আছে। প্রথম কথা,. এই আলোচনায় তাড়াতাড়ি কোন 

সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে--কারণ প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ-_বিশেষতঃ ভারতবর্ষের 
--যথেব্ট পরিমাণে এখনও পাওয়া! যায় নাই। আবার প্রতীচ্য দেশের পণ্ডিতের! কেবল 
ভারতের নহে, ব্যাবিলন্, আসিরিয়া, মিশর, চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচটীনকালের লকল 
দেশেরই ইতিহ।সের আলোচনায়, কতকগুলি বন্ধ সংস্কার ও পূর্ববপোধিত ধারণা লইয়া 
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অগুসন্ধান ও আলোচন! আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাত- 

সারে, সকামভাবে বঝ! নিক্ষামভডাবে, তাহাদের ই শিষ্য । আবার অনেকে উহাদের অধীন 

কর্মচারী, অথবা অধীন কর্ম্মচারীগণের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কর্ম্মচারী হইবার জন্য 

চেষ্টিত। কাজেই অনেক সময়েই আমাদের অজ্ঞাতসারে এই সমুদয় সংস্কার আমাদিগকে 

পরিচালিত করিতেছে । খুব সাবধান হওয়া উচিত, সকল দিকের সকল কথা শুনিয়া, সব 

দিক্ ভাবিয়া ও বুঝিয়া আলোচনায় অগ্রসর হওয়! আবশ্যক | মানসিক জীবনে প্রোতদ্গাস 

হওয়াই মানসিক আত্মহত্যা | 

ইহা ছাড়া আর একটি খুব বড় কথা আছে--.এঁতিহাসিকের বা! প্রত্ুতত্ববিদের কৃ 
আর উপাসক বা সাধকের কৃষ্ণ, ঠিক এক নহে । উভয়ের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ অবশা আছে 

-_-ৰা পূর্বের ছিল, এখন নাই-_থাঁকিলেও অতি সামান্য । 

প্রত্ুতত্ববিদ্গণ নিজেদের পথে আগ্রাসর হউন, কিন্তু উপাসনার কৃষ্ণ বলিতে কি 

বুঝায়, অধ্যাত্-বিজ্ঞানের সাহ!য্যে তাহ! না বুঝিয়া যেন মনে না করেন, যে এতিহাপিকের 
আলোচনা-পদ্ধতি মার ধন্ম্নন্যাখ্যাতার আলোচনা-পদ্ধতি একরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র এইম্থানে 

একটি ভয়ানক ভুল করিয়৷ গিয়াছেন_-বড়লোকের বড় ভুলের প্রেতাত্মা আমাদের 
অনেককেই পাইয়া কসিয়াছে। বিশ্ববিছ্ালয় হইতে ইতিহাস ও গ্ুত্ুত্তত্থের ছাজ্রগণকে 

এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ন্বল্পশিক্ষিত ও ব্যবসায়ী প্রত্বতাত্বিককে ইহা! বুঝাইয়া 
দেয়৷ খুব কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়। 

ধাহার1 পাতুতহ্থের চর্চা করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, মু'ল শ্রীকৃষ্ণ 

একজন এতিহসিক পুরুধ--তবে হার ইন্তিহাসের সহিত পৌরাণিক কিন্ব হী, রূপকথা, 

কবির উত্তট কল্পন; প্রভৃতি মিশিয়া গিয়াছে। বস্কিমচন্দ্র এই মতেরই এরচারক। 

আমরা বলিতে চাই শ্্ীকুষ্-সন্ন্থে আলোচনা করিতে হইলে এঁতিহাসিক কুষ, 
পৌরাণিক কৃষ্ণ, আর ভাঁবুকের কৃষ্ণ এই তিনটিকে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে । ইতিহাস 

কি, তাহ! আমরা জানি । কিন্তু পুরাণই বাকি, আর ভাবুকতাই বা কি, সে সঙ্গে 
ন্স্পষ্ট ধারণ! আমাদের অনেকেরই নাই। 

শ্ীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি প্রশ্নের চাকা ঘুরাইয়! 
দিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্তাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই | বঙ্কিমচান্্রর কৃষ্ণটরিত্র মনোষোগ- 
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সহকারে আগাগোড়া পড়ুন বা! না, পড়ুন, এই প্রশ্নটি অনেকেরই জান অ।ছে। কেই 
পড়িযা-ছন, কেহ হা শুনিয়া শিখিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রশ্নটি প্রায়ই জিজ্ঞাসিত হয়। 
কেন জিজ্ঞাসিত হয় তাহা বুঝা যাঁয় না। ঘিনি প্রশ্ন করেন, তিনি হয়ত জানাইতে চাছেন 

থে ঠিনি প্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনে চ কথা জানেন, অথবা! তিনি জানাইতে চাছেন শ্রীকৃষ্-কথ। 
বা! শ্রীকৃষ্-উপাসনার ভিতর অপ্রামাণিকতা আছে, ইহা তিনি জানেন। 

শ্রীমস্তাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই । বঙ্ষিম বাবু বলিয়াছেন, নামও নাই গঞ্ধও 
মাই। কিন্তু 'গন্ধ” খুব ভালরকমই আছে, আর নামের আভাস আছে। প্রায় চারিশত 

বসব পূর্বে শ্রীল শ্রীরূপ গোম্বামী তাহার শ্রীবৃহস্তাগবতাম্ৃত গ্রচ্ছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়াছেন--এবং তাহার মীমাংস।ও করিয়াছেন । 

প্রীমস্তগবতে গ্রীরাধার নাম স্পষ্টভাবে নাই- ইঙ্গিতে অবশ্য আছে। স্পঙ্ট- 
ভাবে নাম নাই--কিন্ত শ্রীরাধ।র প্রসঙ্গ আছে--এবং ভালরূপেই আছে। শ্্রীমন্তাগবতে 

কি প্রকারে শ্ীরাধার কথ! অছে তাহাই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে । 

১। রাসমগ্ডল হইতে গ্রীকৃঞ্জের অন্তর্ধান। 

শ্ীকৃের তব্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনার গভীর রহস্য বুঝিতে হইলে শ্রীমন্ভাগবকের 
পাঁচটি অধ্যায়, যাহ! শ্ররী্রাস পঞ্চাধ্যায় নামে পরিচিত, তাহার বিশেষরূপ আলোচন! 

করা আবশ্টীক । এই রাসপধশধ্যায়ের যেটি প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীমন্তাগবতের দশম- 
ক্কন্ধমের উনত্রিশের অধ্যায়, তাহার শেষের শ্লোক অর্থাৎ আটচল্লিশের শ্লোবটির অর্থ 

আলোচন! কর! যাইতেছে । শ্লোকটি এই--. 

তাসাং ভৎসৌডগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশব | 
প্রশমায় গুসাদায় তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥ 

তাপাং-_ তাহাদিগের---সেই ব্র্গন্ুন্দরিগণের, তত--সেই- সৌভগমদং-২-সৌভাগা হইন্তে 

উত্পাদিত যে গর্বব, তাহা-্-বীক্ষ্য- দেখিয়া, মানঞ্চ হানকে দেখিয়া, কেশব:- শ্রীকৃষ্ণ, 

প্রশমায়--ধাহাদের গর্ব হষ্টয়াছে তাহাদের সেই গর্বব প্রশমিত করিবার জন্য, প্রসাদায় 

হাহার ব। বাহাদের মান হইয়াছে, সেই মান প্রসাদিত করিবার জন্য, তত্র এব--সেই 

খ্যানেই অন্তষ্থিত হইলেন। 
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ইহার পৃর্বেব যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যদিও আত্মারাম, তথাপি ব্রঙ্গগোপি- 
গণের প্রেম-বৈর্লব্যমন্প কথ! শুনিয়া আহলাদের সহিত সদয়ভাবে তাহাদের সহিত খেলা 
করিতেছিলেন। দেই খেলাও শ্রীমন্তাগবত চারিটি শ্লোকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া 

ছেন; যথা 

তাভিঃ সম্ফ্রোভিরুদারচেষ্টিতঃ 

প্রিয়েক্ষণোৎকুল্লমুখীভিরচাতঃ | 
উদ্দারহাস দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি 

ব/রোচতৈগান্ক ইবোড়,ভিবৃতিঃ ॥ 
উপণীয়মান উদশায়ন্ বনিতাশতযৃখপঃ। 

মালাং বিভ্রদূবৈজয়স্তীং ব্যচরন্মগুয়ন্ বনম্ ॥ 
নগ্যাঃ পুলিনমাবিশ্ত গোপীভিহিমবালুক ম্। 

জুষ্টং তত্তরলানন্দিক মলামোদ বামুনা ॥ 
বাহুপ্রসার-পরিরস্ত-করালকোরু 

নীবি-স্তনালভন--নম্মনখাগ্রপাতৈঃ | 
ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈব্রজ নুন্দরীণা- 
মুত্তস্তয়ন পতিপতিং রুময়াঞ্চকার ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের প্রিয়তম । সেই প্রিয়তম শ্রীকৃ্ণকে দর্শন করিয়া গোপরামাগণ 

উৎফুল্লমুখী ও সম্যক্ভাবে মিলিতা হইয়াছেন। সেই গোপাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত, ভক্ত- 
গণের অভীষ্কদায়ক ভগনান্ অচ্যুত (সর্ববশোভাময়, সর্ববরসময় ) উদ।রহৃদয়ে হাস্য 

করিতে লাগলেন । সেই হাস্তে তাহার দন্তশ্রেণী সুবিকশিত মল্লিকাপু্পের ন্যায় শোভা 

প]ইতে লাগিল, আর সেই দন্তশ্রেণীর বিমল ও ন্ি্ধ কিরণের দ্বারা, যদিও শ্ীভগবান্ 

অনন্তসৌন্দধ্যময়, তথাপি তাহার শোভা যেন আরও বাড়িয়া গেল। 

শত শত রমণীগণের নায়ক তগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন, গোপালনা- 

গণ তীহার পশ্চা পশ্চা্ তাহার সুরে সুর মিলাইয়া সেই গানের অনুবর্তন করিতেছেন। 

শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা । ( পঞ্চবর্ণ পুষ্পের দ্বারা রচিত মালা) বনভূমি বিচিত্র 

শোভায় অলঙ্কৃত। এই অবস্থায় তাহারা সেই বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
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যমুনানদীর বুকে তরজগমালা! স্বখে নৃত্য করিতেছে, দেই তরঙ্গ-্পুষ্ট হুশীতল বায়ু 
বিকশিত পল্সের সৌরভ বহন করিয়া বালুকাময় পরম-মনে'রম পুপিনদেশে প্রবাহিত 

হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণ বনজমণ করিয়া গেপললনাগণ-সহ সেই পুলিনে আসিরা তাহাদের 
সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। 

শ্রীভগবান্ বাহু-প্রস।রণ, আলিঙ্গন, করগ্রহণ, অলক, উরু, বস্ত্-গ্রন্থি প্রভৃতির 

স্পর্শন, পরিহাস, নখাগ্রপাত, নানাবিধ ক্রড়া অবলোকন ও হাস্য ছারা ব্রজরামাগণের 
. বলতিপতি উত্তস্তিত করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ( উত্তস্তিত-_কথার অর্থ বদ্ধিত, 

উদ্দীপিত ও নিরন্ত |) 

এই প্রকারে স্বাধীনভাবে এবং প্রাণ ভরিয়া জ্রীভগখানের সহিত ক্রীড়া করিবার 

অধিকার পাওয়ায়, ত্তাহারা মনে করিলেন ব্রক্মাগুর মধ্যে যত রমণী আছে, তাহার! কেহই 

এ প্রকারের নয়ক লাভ করিতে পারে নাই। আর প্রত্যেকের মনে হইতে লাগিল এই 

স্থানে যত নারী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই আমার মত সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে 
নাই। ইহারই নাম গর্নধ । সৌভাগা, রূপ, ভারুণা, গুণ, সর্বেধাস্তম আশায় ও ইফ্ট- 

' লাভাদিহেতু অন্যের প্রতি যে অবভস্তার ভাব জন্মিয়া থাকে, তাহারই নম গর্ব । 

সৌভাগ্য-বূপ তারুণ্য-গুণ-সর্কোত্তমাশ্রর়ৈঃ। 

ইষ্টলাভাদিন! চান্তহেলনং গর্ধ ঈর্যতে ॥ 

ভক্তিরসাগুতসিন্থু । 

ব্র্জরমণীগণেরই এই গর্ব অবশ্য স্থার়ীভীব নহে, ইহাকে সর্চারীভাণ বলিয়া 

বুঝিতে হইঙ্ব। সমুদ্রের কুকের উপর যেমন বড় ছোট টেউগুলি উঠিয়া নানারূপ খেলা 
করিয়। আবার সেই সাগরেই মিহাইয়] যায়, সেইরূপ স্থায়ীভাবের উপরে সর্শরীভাবের 

খেলা হইয়। থাকে, এবং তাহ।তে স্থায়ীভাবের বাঘাত হয না, তাহাতে স্থায়ীভাবের 

পু্তিই হইয়া থাকে । কেবল পুণ্ি নহে-_স্থাীভাবের সৌন্দর্য তাহাতে বৃদ্ধি পয় এবং 
স্থ(যীভাবের সম্ভোগ বা আন্বাদন হইয়া থাকে। 

যাহা হউক ব্রঞ্জদেবীগণের চিত্তে সৌভাগ্য-গর্বব জাগিয়। উঠিল। আমরা প্রথমে 

ধে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি এইবার সেই শ্লোকটির তাণপর্য অবধারণ করা যাউক। 
শ্রীকৃষ্ণ কেশব অর্থাৎ ব্রচ্মা ও রূদ্রাদির নিয়ন্তা, সুতরাং ভীহার না জানাও কিছু নাই 
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অসাধ্য ও কিছু নাই। তিনি গোপীদিগের ভিতর হুইটি জিনিস দেখিলেন-_সৌভাগাগর্বৰ 

* ও মান, বিশেষ করিয়া! দেখিলেন। সৌভাগ্যগর্বব ও মান, এই ছুইটি দুই রকমের ব্যাপার । 

একই লোকের একই সময়ে এই ছুইটি হইতে পারে না। স্ৃতরাং কাহারও সৌভাগাগর্বব 

কাহারও মান, ইহা সক্কলেই বুবিতে পারিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঢাছেন কি?2 প্রশমন ও 

প্রসাদন। দৌভাগ্যগর্ব্বের প্রশমন, আর মানের প্রদাদন, ইহাও খুব স্পন্টভ|বে বুঝিতে 
পরা যাইতেছে । এই ছুইট উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সেইন্থানেই 

অন্তহিত করিলেন। মুলগ্লোকে ক্রিয়াপদটি কর্তরি-কর্মাবাচ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে, স্ৃতরাং 
নিজেই নিজেকে মন্তহিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়৷ যাহাদের গর্বব হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ 

চলিয়া! গেলে তাহাদের গর্ন্ চুর্ণ হইবে,ইহা৷ সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু, ধাহার বা যাহা” 

দের মান হইয়াছে, ছা ডয়া চলিয়া গেলে ভাঙার বা তাহাদের প্রসাদন কি প্রকারে হইবে? 

রসতত্তের অতি সামান্যমাত্র বোধ থকিলেই এইরূপ লংশয় মংনর মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। 

কাজেই এই শ্লোকের অর্থ প্রান আচাধ্যগণ যাহ। করিয়াছেন তাহাই শ্বাভাবিক। 

এই শ্লোকের ব্যাখায় প্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় বলিয়াছেন-_- 
তিতশ্চ সর্ববাস্থ ভগবতঃ স।ধারণ্যেনৈর রমণাত যা সর্ববমুখাতমা বুষভানুকুমারী সা 

সহসোদ ভবদীর্যাকযায়িতাক্ষী মানিনী বভূব ততো নূনা অস্যাঃ সৌভ।গ্যগর্বববতেযো বভুবুরিত্য- 
ভুতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যন্ত্র সমাহিতং তদাহ। 

ভগবান্ সমুদয় গোপীদিগের সহিত সমানভাবে বা সাধারণভাবে বিহার করিতে- 

ছিলেন, এই কারণে যিনি সকলের প্রধানা, সেই বুষভানুকুমারী শ্রীমতী রাধিকা সহসা 

মানিনী ও ঈর্ধাকষায়িতাক্ষী হইলেন। অন্যান্য গোপীরা সৌভাগ্যগর্ববতী হইলেন। এই 

প্রাকাবের বৈমতা যখন উপস্থিত হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ অন্থহিত হইলেন। এখানে বুঝিতে 

হইবে তিনি বৃষভানুনন্দিনীকে সেখান হইতে লইয়। অন্থহিত হইলেন । 

শ্লোকটর মর্মবিচারে অবশ্য শ্ীরাধাকে লইয়া যাওয়া বুঝিতে পারা যায় না, কিন্ত 

মন যখন প্রসাদিত করিতে হইবে, তখন যাহার ব| যাহাদের মান, তাহাকে বা তাহাদিগকে 

সঙ্গে লইয়! যাওয়! ছাড়া অন্য উপায় নাই। অবশ্য অন্যান্য কথা ইহার পর ভাল করিয়া 

বুঝিতে পারা যাঁইবে। শ্রীমন্ত/গবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে 
শ্ররাধাপ্রসঙ্গ এই প্রকারে ঈঙ্গিতে বলা হুইয়াছে। 



৮" *. বীরভূম 

'২। শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ 

রাস-পঞ্চাধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায় বা শ্রীমস্ভাগবতের দশম ন্বন্ধের ভ্রিংশ অধ্যায়ের 

নাম প্রীকৃঞ্ণের অস্বেষণ। শ্রীকৃষ্ণ রাসমণগুল ছাড়িয়া গেলে ব্রজদেনীগণ কাতর হদয়ে 

শ্ীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছেন। বিরহের প্রথমাবস্থা উন্মাদের অবস্থা, তাহ!র পর এই 
উন্মাদ অবস্থ। যখন কমিয়া আসিল, যখন তাহাদের অদ্ধবাহ অবস্থা আসিল, তখন 

তাহাদের বাহিরে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সে সময়ে ব্রজাঙ্গনাদের অবস্থা এইরূপ। 

তাহারা দূর হইতে যখন যে বস্তুতে দৃষ্টিপাত করেন, তখন স্রীকৃষ্ণকে সেই বস্তুর বাহিরে 
দেখিতে পান, আবার যখন নিকটের কোন বস্ততে দৃষ্টিপাত করেন, তখন অনুভব 
করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই বস্ত্র ভিতরে রহিয়াছেন। এই অবস্থায় তাহারা বৃক্ষগণকে সেই 
পুরুষ যে কৃষ্ণ, তাহার কথ! জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন। ইহাই অন্বেষণের প্রথমাবস্থা, 

আমর! নিন্গে দুইটি প্রাচীন শ্লোক দিলাম, ভক্তগণ আম্বাদন করিবেন। 

নাথ হবে! বত নাথ হরে! 

করুণাং কুর পরিজন নিকরে। 

গধ্বিতচিন্তাস্তব সুখচিন্ত 

নান্ুনিমিত্তাঃ প্রাণপতে ! 

বসিক শিরোমণি রদি হদয়গম ! 

রমণ ! মহাশয্প ! বিমলমতে ॥ কিশোর প্রসাদ । 

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে 

বেদনঞ্চ মে ?বভবঞ্চ মে। 

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে 

দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং ॥ 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রজদদেবীগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাঞিজেন অশ্বখ, 
পক্ষ, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন_ নন্দনন্দন কোথায় ? 

কুকুবক, অশোক, নাগকেশর, পুন্নাগ, চল্পক প্রসৃতি ফুলের গাছগুলিকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন_-রামানুজ কোথায়? তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন- ওগো গোবিন্দচরণ- 



জ্ীমন্তাগৰতে ত্রীরাধা-প্রসঙ্গ ৯ 

* প্রেয়লি! তোমার প্রিয় অচ্যুতকে কি দেখিয়াছ ? মালতি, মল্লিকা, জাতি, যুধি প্রভৃতি 
গ্্রীজাতীয় পুস্পবৃক্ষকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন _মাধবকে দেখিয়াছ ? তাহার পর আত্রবৃক্ষ, 
পিয়ালবৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞসা করিতে লাগিলেন। 
পৃথিবীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, কেশবের কথ] । , 

এ পর্য্যস্ত নান! নামে, নানা ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন সন্মদ্ধের ভিতর দিয়! শ্রীকৃষেঃর 
অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকাকে সঙ্গে করিয়! লইয়! গিয়াছেন, ইছার 
ইঙ্গিত আমরা পূর্বে পাইয়াছি, কিন্তু বিরহকাতর! ব্রজদেবীগণ এ পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে কিছুই 
বলেন নাই। কিন্তু এইরাঁর দে কথ! উল্লিখিত হইতেছে । তরুলতা প্রভৃতিকে জিজ্ঞাস! 
করিতে করিতে উন্মাদবত ঘুরিতে ঘুরিতে ত্রজদেবীগণ একটি হুরিণীকে দেখিতে 
পাইলেন, হরিণীর ঢল ঢল চক্ষু ছুইটি বিশেষ করিয়া তাহ/দের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিল। এই অবস্থায় তাহারা হরিণীকে জিজ্ঞাস]! করিলেন-_-ওগো হরিণপত্থি, 
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সহিত এই বনপথে গিয়ছেন, তুমি কি তীহাদের দেখিয়াছ ;' 
দেখ, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেয়সীকে প্রেমে দৃঢ়ভাবে আলিগ্ন করিয়াছিলেন, বাতাসে যে 

গন্ধ ভাসিয়! আসিতেছে, সেই গন্ধ হইতেই আমরা ইহ! বুঝিতে পারিতেছি। শ্লোকটি 
এই. 

অপোণপত্াপগতঃ প্রিয়য়েহগ [তর 
্ন্বন্ দৃশাং সখি! গ্ুনির্বতিমচ্যুতোবঃ | 
কাস্তাঙ্গসঙ্গকুচকুুমরঞ্জিতায়াঃ 

কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহবাতি গন্ধঃ॥ 

হে সখি এণপত্বি, (হরিণপত্রী ) প্রিয়ার সহিত অচ্যুত কি এই বনে আপিয়াছেন ? 

তাহাদের অঙ্গের দর্শনের দ্বার তোমার চক্ষুযুগলের কি পরমানন্দ বিহিত হইয়াছে ? 

কুলপতি (গোকুলপতি ) শ্রীকৃষ্ণ কান্তার অঙ্গসঙ্গ করিয়াছেন বুঝিতেছি, কারণ কুচ- 
কুষ্কুমরঞ্জিত কুন্দফুলের মালার গন্ধ বাতাসে বহিয়! যাইতেছে । 

এই শ্লোকের পরের শ্লোকেও পাওয়! যাইতেছে যে শ্রীকৃ্ণ, ব্রঙ্গগোগীগণের মধ্য 

যিনি প্রধানা, তীহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়! গিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, রি তাহার 

সহিত বিবিধপ্রকারে বিহার করিতেছেন । 



১৫. বীরভূমি ্ 

মাস্বং ঠ্রিয়ংস উপায় গৃহীতপক্যো 
ঘগাহ্জস্থবলসিকালি কুলৈরদদান্ব। 

অন্বীয়মান ইহবস্তরবঃ গ্রণামং 

কিছ্বাভিনন্দতি চরন্ গ্রণয়াবলোটকঃ ॥ 

পূর্বের শ্লোকে হরিশীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। টিকাফারগণের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন, 
এই হরিণীর নাম রঙ্গিতী, এটি গ্রীকৃষ্জের পোষ! হরিণী। একজন টিকাকার, জীবল্পভাচার্্য 
বলিয়াছেন, এই কৃষ্ণান্বেষণে যখন হরিণীকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, 

স্থাবরগণকে পূর্বে জিজ্ঞাল! কর! হইয়া গিয়াছে, এখন জঙ্গমগণকে জিজ্ঞাস। কর! হইতেছে। 
যাহ! হউক হরিণী চুপ করিয়া থাকিল-_গোপীদের প্রশ্মের উত্তরে কিছুই বলিল ন|। 

(আমর প্রীমজ্জীবগোক্বামিকৃত বৈষ্ব-তোষণী টিকার অনুসরণ করিতেছ ) হরিণীকে 

চুপ করিয়া! থাকিতে দেখিয়া গোগীগণ ভাবিলেন, হরিণী চুপ করিয়া যখন আামাদের প্রতি 

চাছিল, তখন বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ এ বনে আসেন নাই। যাহ! হউক বিরহকাতরা গোপীগণ 
ভাবিলেন হরিণী বোধ হয় অহঙ্ক।র করিয়াই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিল না। তখন তাহার! 

দেখিল কতকগুলি বৃক্ষ ফল ও পুষ্পের ভারে নত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা ভাবিল ইহার! 

বেশ বিনয়নস্র, হরিণীর ম্যায় অহঙ্কারী নহে। তখন তাহারা সেই বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা 

করিতেছে, হে বৃক্ষগণ, তোমরা চরণে প্রণাম করিলে পর, রামানুজ কি প্রণয়-দৃষ্টিতে 

তোমাদের আপায়িত করিয়! গিয়াছেন ? বুক্ষেরা যেন বলিতেছেন, কেন, তিনি তো 
সর্বদাই এদিকে আপিয়া থাকেন? গোপী বলিতেছেন, তাহা বলি নাই, প্রেয়সীর স্বন্ধের 

উপর বানু রাখিয়া কি এখন আসিয়াছিলেন ? দেখ বৃক্ষগণ, তাহার এক হাত প্রেয়সীর 

স্কন্ধের উপর, আর এক হাতে পদ্ম । তুলসী-গন্ধে অথবা তুলসী-রসপানে বিহ্বল অলিকুল 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে বাঁকে ছুটিয়৷ আসিতেছে, পাছে এই অলিকুল প্রেয়সীকে দংশন 
করে এই ভয়ে তিনি পদ্ম ঘুরাইয়৷ অলিকুলকে নিবারণ করিতেছেন ; এই জন্যই বলিতেছি, 
তিনি কি তোমাদিগকে প্রণামের উত্তরে অভিনন্দিত করিয়! গিয়াছেন ? 

এই যে ছুইটি শ্লোক, ইহার প্রথমটির টিকায় মজ্জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ! উত্তমরূপে বিচাখ্য। 

অথাক্জেতি বিচার্য্যতে কামপাধ্যায় প্রীভগবানস্তহিতঃ ইতি ব্যক্তীভবিষ্তদ্পি পূর্ব 



শ্রীমস্তাগবতে শ্রীরাধা-প্রসঙ্গ ১5, 

ধন্মুনীন্্ঃ স্বয়ং ন স্ফটমুক্তবান্ তস্যায়মভি প্রায়: । সতস্বপি নানাভগবদাবির্ভাবেধু মম স্বয়ং 
তগবতি স্রীকৃষ্ণাখ্য এব তশ্সিক্নাগ্রহবিশেষ ইতি। তথা সতস্বপি নানা ত₹ৎপরিকরেষু 
্ীব্রজবাসিষেব স ইতি তথ! সতস্বপি তেষু ্রীব্রজদেবীধেব ততোইপ্যধিকতর স ইতি রহস্তং, 
সর্বেবহপি জ্ঞাতবন্ত এব, কিন্তু তাস্বপি সতীধু শ্রীরাধিকায়া মেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞতি- 
বন্তঃ তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্মতারতম্যাদেব। অস্যাঃ পরমহস্তায়াস্তদেতত, 
সাক্ষাজ, জ্ঞাপযিতুং সন্পুচতি মচ্চিত্তম্। 

এই শ্লোকটি ও এই শ্রেণীর কতকগুলি পরবর্তী শ্রেংকের ভিতরের কথা ধুবিতে 
হইলে, এইস্থানে এইরূপ বিচার করিতে হইবে । শ্রীভগবান যখন রাসমগুল ছাড়িয়! 
চলিয়! গিয়াছেন, তখদ কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, একথা ক্রমে ক্রমে 

প্রকাশিত হইবে, গোপন থাকিবে না, কিন্তু মুনীন্দ্র শ্রীশুকদেব একথ! নিজমুখে স্পট 
করিয়া বলিলেন না কেন? ইহার উত্তর এই । শ্রীশুকদেব, ষেন বলিতেছেন-_-গ্ভগ- 

বান্ নানা অবতারে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু ম্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্েই আমার বিশেষ আগ্রহ। 
এই শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পরিকর, তাহাদিগের মধ্যে ব্র্ববাসীগণেই আমার বিশেষ আগ্রহ । 

আবার ব্রজবাসীগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণে আমার অধিকতর আগ্রহ। এই গুগুকথা 
সকলেই জানেন । কিন্তু এই ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকায় যে আমার সর্বাপেক্ষা 

অধিক আগ্রহ, ইহ। কেহই জানে না। *উতকর্ষ-তারতম্য-নিবন্ধনই আমার এই আগ্রহের 

তারতম্য । এই কথাটি পরম রহস্ত, এই কারণে সাক্ষাৎভাবে একথা! জানাইতে আমার 
চিত্ত সঙ্কুচিত হইতেছে। 

তাহার পর শ্রীমজ্ভীবগোস্বামী মহোদয় যাহা! বলিয়াছেন, তাহার মনন এইরূপ । 
সাক্ষাভাবে বলিতে পারিব ন। সত্য. কিন্তু ভয় হয় পাছে জ্ঞানখল হইয়। পড়ি। এই ভয়ে 

আমি এক কৌশল অবলন্ছন করিতেছি। গোপীগণের মধ্যে ধাহার! শ্রীমতী রাধিকায় 

স্বপল্ষ! বা স্হৃত-পক্ষা তীাহ!দের কথায় প্রকাশিত হইবে না, তীহারা ইহ! গোপন 
করিয়াই কথা বলিবেন। কিন্তু ধীহার| প্রতিপক্ষীয়। তাঁহাদের কথায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির 
দ্বারা (037 59066950%97155) এ কথা অবসরমত প্রকাশিত করিব। তবে 

ব্যঞ্নাবৃত্তির দ্বারা এই রস ব্যক্ত করিতে গিয়া আবিষ্ট অবস্থায় যদি কিছু গুগুকথা 
ব্যক্ত হুইয়! পড়ে, তাহা হইলেও সাক্গান্তাবে তাহার 'নাম গ্রহণ করিব না। এনক্সপ করার 



১২ বীরভূমি 

আর এক উদ্দেষ্টু. আছ্ছেএমজ্জীবগোস্ব'মী মহোদয়ের টিকার অপরাংশও আমরা নিষ্টে 
উদ্ধৃত করিতেছি । 

জ্ঞানথলতাভিয়া বিঞ্পয়িতুমগীচ্ছতি তস্মদস্ত! -সখীনাঁং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ 

প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদগ্জনয়ৈব বৃত্ত! যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষটামঃ। যদি চ জাতু 

স্বয়মপ/াবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ তদ| নাম তু তস্য।ঃ সাক্ষান্ন বক্ষ্যামঃ। 

তাহার পর শ্রীমজ্জ ব:গাম্বামী মহোদয় বলিতেছেন, এই ব্যঞ্রনাবৃত্তি নানারস- 
গ্রকাশিনী, মুখ্য বা অভিধাবৃত্ত তাদৃশ রস-প্রকাশিনী নহে। ব্রজগোপীগণের মধ্যে 
জ্েশীবিত।গ আছে। কেহ কেহ বলানুজের অন্বেষণ করিতেছেন, সকলেই যুগল শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন নাই। এই সমুদয় গভীর কথাও শ্রীভীবগোস্বামী মহোদয় 

ধলিয়াছেন । 

জ্রীমজ্জীবগে।গ্বামী মহোদয় যাহা! বলিয়াছেন, তাহ! আমাদিগকে ছুইটি বিভিন্ন 
দিক্ হইতে আলোচন।! করিয়| বুঝিতে হইবে । টি0]) (%/9.106190 5(91)0-00105, 

ইহার ভিতর একটি দিক্ কঠিন নহে। উহাকে একালের ভাষায় আমরা সাহিত্য-শিল্লের 
ভূমি (1115 5/50-00170 01 [16121 ৪70 বলিতে পারি । শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত গুণময় পরম 

পুরুষ, তিনি একমাত্র নায়ক,_-নায়কের শিরে।রত্ু, তিনি বঙ্গকান্তা-সঙ্গে প্রেমলীলা ও 

রানবিহার কারতেছেন। নায়িকা ব1 প্রেমিকাগণের এই ষে বহুত্ব, ইহাও কতকটা ব্যব- 

হারিক বলিলেও চলে । ঠিক্ ব্যবহারিক নহে, কারণ তাহা হইলে লীলা মায়িক হইব! 

পড়ে। ঠিক্ ব্যবহাধিক ন! হইলেও কতকট। ব্যবহারিকেরই মত। বু কান্তার নল 
ভব আর শ্রীকৃষ্ণ রসরাজ, রসিকশেখর-_জ্রীকৃষ্ণ সকলের ও গ্রত্যেকের। ব্রজগোপীগণ 

বছরূপে বা বহুমুত্তিতে ব্যক্ত, কিন্তু ইহারা তত্বুতঃ সকলেই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী 
রাধিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশমাত্র-_শ্রীরাধার কায়বুহরূপা ; শ্রীমতী রাধিকা প্রেমকল্ললতা, 
আর ব্রজগে।গীগণ তীহার পল্লব ও পাঠা। ইহাই মূল লতা-_1170 101009171010121 

00708001071 এই সত্যটি লাহিত্যশিল্লের প্লসক্ষৃপ্তির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত (01৫ 

0৫) করিতে হট্টবে! শ্রীমস্তাগবত যেভাবে শ্রীরাধার নাম গোপন করিয়াছেন, 
তাহা! অতিশয় সঙ্গত ও মধুর হইয়াছে, ইহা! একটু চিন্তা করিলেই সকলে বুঝিতে 
পারিবেন। 



্রীমন্তাগবতে শ্রীরাধা-প্রদর্গ রর ১৬ 

ধন্মতত্বের দিক্ হইতে (1701) 0106 1016010£৩াঁ 28582০) ইহার 

আলোচনাও শ্রীমজ্জীবগ্রোস্বামী মহোদয় করিয়াছেন । শ্রীরাধাততব প্রীশুকদেখবৈর অন্তরতম 
গুহা সত, ইহাই তাহার পরমমন্ত্র অতএব গোপনীয়, সকলের নিকট প্রকাশ করিবার 

বিষয় নহে। 

৩। পদচিহৃ-দর্শন 

স্থাবর ও জঙ্গমের নিকট প্রথমে গ্রীকৃষ্₹-কথা ও পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাস 
করার পর, তাহার! শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সমুহের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। লীলামুনরণ 
করিতে করিতে তীহানা শ্কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। 

পদ।নি ব্যক্তমেতানি নন্দসথনোর্মসহাত্বনঃ | 

লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাভ্তোজবজাস্কুশববাদিভিঃ ॥ | 

ব্রজদেবীগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, পরমপুরুষোত্তম নন্দনন্দমনের এই চরণ- 

চিহ্ন । পন্ম, বজ, অস্কুশ, যব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে । ৪ 

বিষুওপুরাণের বর্ণনাও ঠিক একরূপ। বিষুওপুরাণে মআছে__ 
বিলোক্যেক1 ভূবং প্রাহ গোপীর্গোপবরাঙগনা। 

পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী বিকাশি নয়নোৎপল] ॥ 

ধবজবজাস্কশাক্জাইরেখাবস্ত্যালি! পশ্ঠত। 

পদান্তেতানি কৃষ্ণস্ত 'লীলান্ৃতগামিনঃ ॥ 

একজন গে।পী মাটির দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া কি দেখিল ! দেখিয়! তাহার সকল 
শরীরে পুলক জাগিয়! উঠিল, তাহার নয়ন-পল্ম বিকশিত হইয়া উঠটিল। সেই গোগী অন্যান্য 
গোপাঙ্গনাগণকে বলিলেন, সখিগণ দেখ, ধ্বজ, বজী, অঙ্কুশ ও পদ্মের রেখা দেখ, এখে 

শ্রীকৃ্চের চরণ-চিহ্ৃু, তিনি এই পথে ধরণীকে পদচিহ্কে অলঙ্কৃত করিয়া লীলায় চলিয়া 
গিয়াছেন। 

শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন ধরিয়া অঞ্ক্রীর হইতে হইতে ব্রজদেবীগণ . ক্রমশঃ ভ্রীফফের 
চয়ণ-চিহ্ের সহিত বধুর চরণ-চিহ্ন সংমিতিত দেখিলেন। এখানে বলিলেন--বধু-- 

প্ররাধার নাম করিলেন না। রা 



১৪ বীরভূম 

_ তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্িচ্ছন্ত্যোখগ্রতোহবলাঃ। 
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমক্রবন্॥ 

বধুর চরণ-চিহ্ন দেখিয়৷ কতকগুলি গোপী আর্ত হইয়া! বলিতে লাগিলেন। ব্রজগোপীরা 
আর্তা বাঁ দুঃখিতা হইলেন কেন? প্রত্যেক গোগীরই হুদয়ভার ঠিক একরূপ নহে, 

অতএব প্রত্যেকেই ঠিক একভাবে ভাবিত| হইয়। ছুঃখিতা হন নাই। আমরা পরিত্যক্ত! 

হইলাম, আর, আর একজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া! গেলেন, এইরূপ ভাবিয়া কাহ।রও মনে 

দুঃখ হইল ; আর, আর একজনকে লইয়। যাউন, কিন্তু আমার যে বিরহ সহ হয় না, এজন্য 

কেহ বা দুঃখিতা হইলেন। 
ব্রজদেবীগণ প্রথমে সকলেই বলিলেন, এই সব পদচিহ্ন কোন্ রমণীর? হস্তীর 

সহিত হস্তিনী যেমন যায়, ইনি যে ঠিক তেমনি করিয়৷ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত" 
গমন করিয়াছেন! শ্রীকৃষ্ণ যে তাহার হাত আদর করিয়! নিজের স্বন্ধ-দেশে গ্রহণ 

করিয়াছেন ? 
ইছার পরের অবন্থা কি, তাহ! টিকাকারগণ আলোচন! করিয়াছেন। ধাহার 

শ্ীরাধার অন্তরঙ্গ! সখী, তাহার৷ ভিতরের কথা সবই জানেন, তীহার! গন্তীরভাবে চুপ 
করিয়। থাকিলেন। ধাহারা প্রতিপক্ষা তাহাদের দুঃখের সীমা নাই, সুতরাং তাহারাও চুপ 

করিয়। থাকিলেন। ধীহারা তটন্, তীহারা ছুদিকের দুই অবস্থায় যেন কিছুই নির্ণয় 

করিতে পারিতেছেন না, অতএব তীহারাও চুপ করিয়া রহছিলেন। খাঁহারা শ্রীরাধার 

স্থহৎ-পক্ষ, তাহার! বলিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের টিকা এইরূপ । 
পদচিহ্মৈরেব তাং প্রীবুষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগো'গাজনসঙ্ঘটে 

তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্তযস্তস্যাঃ সু হৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তম্তাঃ সৌভাগ্যং সহর্ষমাহঃ | 
অর্থাৎ ধাহার! শ্রীরাধার স্ুহৃত্, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিয়াছেন শীবৃষভানু- 

নন্দিদী শ্রীমতী রাধিক! প্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের আন্তুঃ- 
করণ আশ্বস্ত হইয়াছে, কিন্ত সেখানে বকুপ্রকারের ব্রঙ্গগোপীর হাট, সুতরাং ভাহার৷ 

অভিনয় করিয্রা ধেন দেখাইতেছেন, তাহার! কিছু জানেন না, তীহাঁদের কে!ন পরিচয় 

নাই। কিন্তু যাহ! বলিতেছেন, তাহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে, যিনি বুঝিবার, তিনি বুঝিবেন। 

শ্রীরাধার নাম যেশধাতু হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের কথায় সেই “রাধ, ধাতুর প্রয়োগ 
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রহিয়াছে। স্থৃতরাং স্ুহৃতপক্ষীয়৷ গোপীগণ শ্রীরাধার সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া হর্ষ-সহ- 
কারেই নিম্সের শ্লোকটি বলিতেছেন। ৃ 

| নকজারাধিতো নূনং তগবান্ হরিরীস্বরঃ | 
মল্পো বিহায় গোবিন্ধঃ গ্রীতে। যামানয়দ্রহঃ ॥ 

হরি তক্তজনের ছুঃখস্থারী, ভিনি ভগবান্ নারায়ণ, তিনি ঈশ্বর, ভক্তজনের অভীষদান- 
সমর্থ । তিনি এই সৌভাগ্যবতী রমণী-কর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন। এই রমণী এমনভাবে 
হরির সেব! করিয়াছেন, যে হরি তাহার সেবার দ্বারা বশীভূত হইয়াছেন। সেই কারণেই 

গোবিন্দ গ্রীত হইয়! আমাদিগকে পরিত্যাগ-পুর্ববক সেই রমণীকে নির্জনে লইয়া গিয়াছেন। 

তটস্থা মখিগণ বলিলেন--- 

ধন্যা অহে। অমী আলো! গোবিন্দাজ্ববজরেণবঃ | 
যান্ ব্রন্মেশী রমাদেষী দধূমুণর্াঘনুতুয়ে ॥ 

গোবিন্দের এই পদরেণুসমূহ অভিশয় পবিত্র; ত্রচ্মা, শিব ও লক্মমীদেবী অপর!ধ ও বিরহাদি 

দুঃখ বিনাশের জন্য তাহা মাথায় ধারণ করিয়া থাকেন। 

এইবার প্রতিপক্ষগণ বলিলেন-. 

ভন্তা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বস্থ্যচ্ৈঃ পদানি যৎ। 
বৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো৷ ভূত্ক্েইচ্যুতাধরম্ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সকলের, অথচ এই গোপী একাকী অচ্যুত্ের অধরামূত অপহরণ করিয়া 
স্বয়ং ভোগ করিতেছে, ইহাতে আমাদের মনে অতিশয় ক্ষোভ জাগিতেছে। 

| ন লক্ষ্যন্তে পদান্থাত্র তন্তা নূনং তৃণাস্কুরৈঃ। 

খিগ্ভৎস্জা তাজ্বি,তলমুন্লিন্টে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ 

ইহার পর এ রমণীর অর্থাৎ শ্ীঘতী রাধিকার পদচিহ আর দেখা গেল ন। তখন, 

ধাহারা শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী তাহার। বলিলেন__ওগেো! তোমরা! আর হিংসা! করিও না; 
এই দেখ সেই রমণীর পদচিহ্ন আর দেখা যাইতেছে না। এই কথা শুনিয়া প্রতিপক্গাগণ 
বেশ ভাল করিয়! পদচিহুগুলি দেখিলেন এবং বলিলেন--প্রিয়তমার কোমল ও সুন্দর 
চরণ পাছে তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়, তাই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ প্রের়সীকে তুলিয়া 
কাধে করিয়া! লইয়া গিয়াছেন ; সেই জন্যই পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ন। 



১৬. বীরড়ূমি 

ইমান্তধিকমগ্রানি পদানি বহুতো বধূমূ। 
গোপ্যঃ ! পহাত রৃষ্ণম্ত ভারাক্রাস্তহ্ত কামিনঃ | 

এই দেখ, এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ অধিক মগ্ন অর্থাৎ বালিতে,বা ধূলাতে বেশী পু'তিয়া 
গিয়াছে । তিনি বধূকে কাধে করিয়। বহিয়া লইয়া! গিয়াছেন, এইজন্য কামী বেশী 

ভারাক্রস্ত হইয়াছেন। 

অব্রাবরোপিত! কান্ত পুম্পহেতোর্হাত্মন। | 

অন্র প্রহনাবচয়ং প্রিয়ার্থে প্রেস! কৃতঃ। 

গ্রপদাক্রমণে এতে পশ্তঠতা২সকলে পদে ॥ 

অন্য সখীর! বলিলেন--মহাত্মাঁ রসিকশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ গছ হইতে ফুল পাড়িবার জন্য 

এই স্থানে প্রেয়সীকে নামাইয়া ছিলেন। প্রিয়াকে ফুল দিয়! সাজাইবর জন্যই এই 

আয়োঞ্জন। এই দেখ এখানে তাহার চরণের কেবল অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, 

এইখানে দাড়।ইয়া তিনি ফুল পাড়িয়াছেন। 

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্তাঃ কামিন! কৃতম্। 

তানি চুড়য়তা কাস্তামুপবিষ্টমিহ ফবম্ ॥ 

মাথার চুলের মল! সম্মুখে পড়িয়াছিল, তাহ! দেখিগা প্রতিপক্ষাগণ বলিলেন-_কামুক 

শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সেই কামিনীর চুল বাঁধিয়৷ দিয়াছিলেন, আর এইস্থানে ফুল দিয়া 
প্রেয়সীর মাথায় চূড়া বাঁধিয়! দিবার জন্য বসিয়াছিলেন। 

স্বপক্ষা, মৃহৃু-পক্ষা, ভটস্থা ও প্রতিপক্ষা, এই চারিপ্রকারের ব্রজগোপী। শ্রীরাস- 

লীলার অন্তরতম বা! গুহাতম তত্ব শ্রীরাধাতত্ব। শ্ীরাধাতত্তের প্রাকট্য হইবে। এই 

প্রাকট] দুই স্থানে হয়, এক ভক্তহৃদয়ে আর লীলায়। ভক্তহৃদয়ে যে হয়, তাহা কোঁন- 

রূপ সাধন বা তপশ্ঠাার ফলে নছে। শ্রীরাধারাণীর কৃপায় বা সখীগণের কৃপায় বা ভক্ত 

বা গুরুকৃপায়। লীলায় যে প্রাকট্য হয়, তাহাও সধীগণের কৃপায় । অন্য উপায় নাই। 

এই মহা'সত্য শ্রীমন্তাগবতফার কেমন সুন্দরভাবে বর্ণনা! করিলেন। ্রীশুকদেব শ্রীরাধি- 
কার কথ। মুখ্যভাবে (7 006 01606 17217200% ) বলিলেন না । সঘীগণ পদচিহৃ- 

দর্শন করিয়া পরস্পরের মধ্যে যে কথোপকথন করিলেন, সেই কথোপকথ"নর দ্বার! কিঞ্িঃৎ 

প্রকাশিত্ত করিলেন। 
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ধাহারা পৌরাণিক সাধনার তন্ব জানেন, ত্ানার! ইহা" সহজেই বুঝিতে পারিবেন । 
তবে এই প্রণালীতে চিন্ত। করিবার অভ্যাস ধাহাদের নাই, তাহাদের প্রথমাবস্থায় একটু 

* ব্লেশস্বীকার করিয়া এই চিন্তা প্রণালীতে অভ।স্ত হইত্রে হইবে। কথাটা এই | পুরাণের! 

ড 

ফোন উচ্চ ব| গভীর ৰা তত্বপূর্ণ ঘটনার যখন আলোচনা করিবেন, তখন প্রথমেই জিন্াস! 
করিবেন, কাহার জ্ঞান এই ঘটনার সাক্ষ্য? কাহার চৈতন্য বা অনুভূতি আশ্রয় করিয়া এই 

ঘটন।টি ঘটিয়াছে ? অর্থাত এই ঘটনার জাতাই বা কে, আ।র বস্তাই বা কে? এই 
প্রশ্নটির উত্তর একান্তভাবে দরকার--[0018090591019 210063381) , পৌরাণিক 

ঘটনাবলী, অন্তত; পক্ষে পুরাণে বর্ণিত যাবতীয় ঘটনাকে লাধারণ ইতিহাসের ঘটনার 

গনিত সমশ্রেণীভূক্ত সহ্য (79005 0110 32010 01001 ) বলিয়া গ্রহণ করিলে 

প্রাচীন গধিদের দর্শনের প্রতি নিতান্তই অবিচার কর! হইবে। শ্রীমন্তাগবতে শ্রী ধীরাস- 
পদগাধ্যায় হারা পড়িবেন, তাহারা সকলেই মনে রাখিবেন--এই যে গুট ও মধুর লীলা, 

মান্াকে সকল লীলার মুকুটমণি বলা হই! গাকে, এই লীলা! এ্বুন্দাবনের অপর কেহই 

জানিতেন না এবং এখনও জানেন না। 

ত্রজগোগীদের কথোপকগনের দ্বারা পরিব্ন্ত হইল যে শ্রীকৃ্চ শ্রীরাধকে 

সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, কিছু দু গিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নীধ করিলেন। তাহার পর 
কাধ হইতে নামাইয়া গাছের উঁচু ডাল হইতে ফুল পাড়িলেন।. তাহার পর প্রেয্সীকে 

সম্মুখে বসাইয়া তাহার চুল বাঁধিয়া! দিলেন ও প্রেয়সীর মাথার খোপায় ফুলের চুঢা 

নির্মাণ করিয়। দিলেন। শ্রীশুকদেব ব্রজগেোপীদের মুখে যে কেবল এই সব কথা 
শুনিতেছেন তাহ! নহে, তিনি যেন দেখিতে পাইতেছেন। গোপীর হৃদয় দিয়া এই সব 
অনুভব-দর্শন করিতে করিতে, গোগীদের কৃপায় তাহ!র এক নৃতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল 
এবং এখন তিনি নিজেই প্রত্যক্ষভাবে ৰা গুখ্যভাবে এই অতিগুন্ধ ীরাধাগোবি-ন্দক 

নিভৃত বিলাস-লীলা বর্ণনা করিতে আরস্ত করিলেন। | 

রেমে তয় স্বাত্মরত আত্মারামোইপাখ্ডিভঃ। 

কামিনাং দরশয়ন দৈষ্তং স্ত্ীণাং চৈৰ হরাম্মতাম্ ॥ 
ইত্যেবং দর্শয্তাস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ | 

ম|ং গোপীমনয়ৎ কষে! বিহান্তাঃস্থিয়ো বনে ॥ 



রঃ হীরড়ূসি 

ম। চ মেনে তদামান! বরিষং সর্ব্বযোধি ঠাষ্। 

হিন্ব। গোপীঃ কামান নানসৌ ভঙ্তে প্রি ॥ 
ততো! গ্ধা ৰনোদদেশং দৃ্ত। কেশবমব্্বীৎ। 

ন পারয়েখ্হং চলিতুম্ নয়মাং বাতি মনও ॥ 

এবমুক্তঃ প্রির়াঘাহ স্বন্ধ আরুহাতামিতি | 
তত্তশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণ) স1 বপূরন্ন ভপ্যত ॥ 

এই গ্লোকগুলি শ্রীশুকদেবের নিজের উক্তি। এই শ্লোকগুলির ভিতরের রস, 
আমরা বর্তমান প্রবন্ধে, আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিব না। অন্য সময়ে তাহা করা 

ঘাইবে। গ্লোকগুলির অর্থনিন্গে দেওয়া হইল। 

শ্ীশুকদেব 'বলিলেন-__মন্থারাজ, শ্রীকুঞ্জ স্বাতারত, আত্মরামও অখণ্ডিত। 
( স্বত্তস্তট, স্বরীড় ও স্্ীবিভ্রমের দ্বারা অন।কৃন্ট। ) কিন্তু তথাপি তিনি সাধারণ লোকের 

দৌর্ভগ্য ও স্ীলোকদিগের ভুরাত্বাত! দেখাইবার জন্য সেই রমণীর সহিত বিহার করিলেন। 
' . এইকূপ চলিতে লাগিল। একদিকে গোগীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমুহ অনুকরণ 

করিতে করিতে অথব| পদচিহ্ন দেখিয়া সে সম্বন্ধে আলোঢন! করিতে করিতে বিরহ- 

কাতরচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্ত গোগীগণকে 

পরিত্যাগ করিয়া যে গোগীকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেই গোপী নিজেকে সকলের 

অপেক্ষণ ভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অন্য সকলকে পরিত্যাগ 

করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এই অবস্থায় বনমধ্যে একটু আগে যাইয়া 

গর্ব করিয়া তিনি কেশবকে বলিলেন_-আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তুমি যদি 
পার আমাকে কোন প্রকারে লইয়৷ চল। এই কথা শুনিয়৷ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়কে বলিলেন, 

তবে লামার স্কন্ধে আরোহণ কর। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হুইলেন। শ্রীকৃষণ 
অন্তহিত হইলে বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। 

হেনাথ! রমণ! গ্রেষ্ঠ! ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ। 

দাস্তান্তে কপণায়া মে সথে দর্শয় সম্গিধিং ॥ 

ছে গুভো, ছে বিবিধক্রীড়াকারক, হে প্রিয়তম, হে মহাভুজ, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? 
আমি তোমার দাসী, আমি দীনা, একবার দাসীর নিকট আসিয়া দেখা দাও । 



শ্রীমন্তাগবতে স্রীর। ধা-এস্ ১৯ 

ভরন্তান্ত গোপীগণ শ্রীরুষ্ণকে অন্বেষণ করিতে রুরাতি সেই গরথে আসিয়া 

শ্রীরু্ণ-বিচ্ছেদে দুঃখিত! ও মুচ্ছিতা সেই সবী দর্শন করিলেন। সেই দুঃখিতা সখীর 
নিকট অন্যান্য সকলে সমুদয় কথা শুনিলেন, কেমন করিয়া তিনি শ্রীরুষ্জের নিকট 
বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, এবং কি করিয়াই বা শেষে অপমানিত হইলেন--এই 
সমুদয় কথাই শুনিলেন। 

এখন সকল গোপীর মিলন হইল এবং তীহার! পুন্ববার কষ্তাঞ্েবণে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার পর গোপী-ীত-_গেপীগণ একত্র মিলিত হইয়া! বিরহগীতি 
গাহিতে লাগিলেন । তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়! 
আসিলে পর কতকগুলি গোপী কিভাবে প্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন, তাহ। কথিত 
হইয়াছে । সেই ভাবগুলি ধরিয়! টীকাকাকগণ গোঁপীদের নাম অবধারণ করিয়াছেন। 

সেখানেও একজন সখীকে তাহার ভাবের দ্বার! শ্রীরাধ! বলিয়া নিদ্ধীরণ কর! হইয়াছে। 

৫। শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন ও মিলন । 

ভ্রীমন্তাগবতের শ্লোকগুলি এই-- 

কাচিৎ করাশুজং শৌরেঞ্গুহেহঞজলিন। মুদা। 

কাচ্দ্ দধার তদ্বান্থমংসে চনদনরূধিতম্ ॥ 

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্থাৎ তন্বী তান্দুলচর্ববিতম্। 

এক1 তদজ্বিকমলং সন্তপ্তান্তনয়োর্নাধাৎ ॥ 
অপ্রাঙনিমিষদ্দগভ্যাং ভূষাণা তনুখানুজং | 

মাপীতমপি লাপাৎ সন্থস্তচ্চরণং সথা ॥ 

তং কাচিন্নেহররক্জ্টেন ছদিকৃত্য নিমীলা চ। 

পুলক দ্বাপগুভান্তে যোগীবানন্দ সংগ্লুন্ভা॥ 

ক। কোন গোপা আনন্দ সহকারে অগ্চলিদ্বারা শৌরি শ্রীকঞ্চের দক্ষিণ 
করকমল ধারণ করিলেন। 

খ। অন্য কোন গেপী শ্রীকৃষ্ণের চন্দনলিপ্ত বামবাছ নিজের ্বন্ধদেশে 
স্থাপন করিলেন । | 



এ লিল ৬০ বীর 

গ। বিরহতাঁপ-ীর্ণ কোন গোপী অঞ্জলিবদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চবিবত তাদ্দুল 
গ্রগণ করিলেন ।' | 

ঘ। কোন ব্রজাঙ্গনা প্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণকমল স্তনের উপরিভাগে ধারণ 

করিলেন। 

উ। সাধুগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের টরণ পুনঃপুনঃ সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারেন না, সেইরূপ কোন গোপী অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃঞ্ণর মুখপদ্মের 
মাধুর্ম্য সম্যক্রূপে জান্বাদন করিয়াও অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। 

চ। গ্রণয়কোপযুকস্তা কোন গোগপী ওষ্ঠ দংশন করিয়া ও জযুগল কুটিল 
করিয়া কটাক্ষ-আক্ষেপ-সহকারে গ্রীকৃঞ্ণককে যেন তাড়না করিতেছেন, এই ভাবে 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । 
ছ। কোন গোপী নয়নপথে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া নিমীলিতনয়নে 

ও পুলকিত শরীরে যোগীর ম্যায় শ্রীকৃষ্চকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্লা 
হুইলেন। 

শ্রীমস্তাগবতের শ্লোকে এই সাতজ্জন গোপীর উল্লেখ আছে। তালিক সম্পূর্ণ 
করিতে হইলে ্্রীবধুঃপুরাণের একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। 

কাটিদাক়াস্তমালোক্য গোবিনমতি হযিতা। 

কষ কষ্ঃতি সা প্রাহ নান্তৎ কিঞ্চিছুদীরয়েৎ | 

জ। কোন গোপী শ্রীকৃষঃকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত হর্যভরে “কৃষ্ণ, কু” 

এইমাত্র বলিলেন, কিন্তু আর কিছুই বলিতে পারিলেন না । 
এই যে আটজন সখীর কগ। বলা হইল, ইহাদের নম যগাঞ্রমে চজ্দ্রাবলী, 

শ্যামা, শৈব্যা, পলা, রাধা, ললিতা, বিশাখা ও ভদ্রা। এথম চারিজন দক্ষিণা ও সরলা, 

দ্বিতীয় চারিঞন বাম। ও মাননী। চন্দ্রবলীর ভাবের নাম তদীরতাময়, ঘ্বতন্সেহ ; 

' ইনি কান্তপরাধানা ও মৃ। শ্রীরাধার ভাবের নাম মদীয়তাময়, ইনি মধুসসেহোথমান- 

কে।টিলাবতী । 
শরীণাধা ও চন্দ্রাবলী এই ছুইজন যুথখ্রী। আটজ্জন সখীকে মধুলীবদ্ধ 

করিয়। দেখিলে রামধন্ুর শোভার হায় শোভা ভাবনেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 



জমন্ভাগবতে শরাধা-প্রসঙগ ২ 

রাঁমধনুতে যেমন একটি বর্ণ বীরে ধীরে আর একটি বর্ণে ঢলিয়া পড়িয়াছে ও 

মিশিয়া গিয়াছে, ঠিক সেই প্রকারে চন্দ্রাবলীর ভাব, ' ক্রমে ক্রমে তিনটি সখীর তিন 

প্রকারের ভাবের মধ্য দিয়! ভ্রীরাধার ভাবে, আবার গ্রীরাধ!র ভাব ঠিক সেই প্রকারের 

তিনটি ভবের মধ্য দিয়! চন্দ্রবলীর ভাবে উপস্থিত হইয়াছে । 
শ্রীজীবগোস্বমী বলিয়াছেন, বিরহের সময় সকলের তুল্যতা প্রাপ্তি হয় ছিল, 

শ্রীকৃষ্ণের আগমন মাত্রেই প্রতোকের নিজ নিঞ্জ আলম্বন ও স্বত।ন পরিস্ফ,ট হইল । রাঁসনৃত্ের 

নিবিড়তম মহামিলনে বৈচিত্র্যসন্তেও আর এক প্রকারের তুল্যতা প্রাপ্তি হইয়! থাকে। 

১। চন্দ্রাবলীর ভাব ত্দীয়তাময় আম শ্রীকৃষ্ণের, আমাকেই তীহার নিকট 

যাইতে হইবে । তিনি কান্তের অধীন। শ্রীকষ্ণকে স্পর্শ করিবার জন্য তীহার চিত্তে 

ওৎস্ৃক্য খুব প্রবল ; আবার শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত। তাই, 

চন্দ্রাবলী অগ্রীলিবন্ধন করিয়। শ্রীকৃষ্ণের করপন্প গ্রহণ করিলেন। হস্ত আকর্ষণ 
করিতে বা জোরে চাঁপিয়। ধরিতে তাহার সাহস নাই। 

২। শ্যামা বা শ্যামলা । ইনি কিছু প্রথরা, কারণ ইনি শ্রীকৃষ্জের বাহু আকর্ষণ 

করিয়া ধারণ করিলেন। 

৩। শৈব্যা চবিবত তান্দুল গ্রহণ করিলেন, অতএব নিজের দিকে ট।নিয়! 
আনিবার চেষ্টা তাহার আরও অধিক । 

৪1 পন্মা-_শ্রীকৃণেতর দক্ষিণ পদকমল স্তনের উপর ধারণ করিলেন। 
৫1| এইবার জ্রীমতী রাধিক।। ইনি প্রখরা, স্বাধানা 'ও মধুশ্সোহবতাঁ। 

শ্রীকৃষ* আগার-_ এই অভিগমানই তাহার জীবন। চন্দ্রাবলী আকুল হইয়া শ্রীকৃঞ্চের 
নিকট গেলেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা তহ।র নিকট:গেলেন না। তিনি জবকুটিকুটিলনেত্রে 
ওষ্ঠ দংশন করিয়া আ্রীকৃষ্চের প্রতি চাহিয়া দার দীড়াইয়া রহিল । এই ভাবের 

নাম বিবেবাক ও ললিতাখ্য অন্ুভার। “ইষ্টেহপি গর্নমানাভ্যাং বিন্বোকঃ স্যদনাদ রঃ” 

-ঘিনি ইষ্ট অর্থাৎ একম।র আভিলষিত, তাহার ব্যবহারে অভিমান হইয়াছে । আবার 

নিজের অসীম ও অতুলনীয় প্রেমে পুর্ণ বিশ্বাস থাকার জন্য গর্ববও আছে। এই 

উাবদ্থয় ইফ্টের প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক তনুভাব। বিষেবাক অনুভাব 
মানস, তাহারই দৈহিক প্রকাশের নাম ললিতাখ্য অনুভাব। 



ভূমি 

প্রীলবিশবনাথ উতনব্থী মহাশয় শ্রীরাধিকার এই সময়ের ভাব এই প্রকারে ব্যাথা 
করিয়াছেন-_“হে প্রতাএক-চুড়ামাণ, তোমার প্রেমরূপ হলাহল আমার উপর প্রয়োগ 

করিয়। বিশেষরূপে কৃতকার্ধ) হইয়াছ । প্রাণ যে দেহ হইতে বাহির হইয়া ঘাধ। এখন 

কি এই বহির্গত প্রাণকে দগ্ধ করিতে আসিয়াছ-তোমাকে বেশ চিনিয়াছি। 

আর কেন? 

৬। ললিতা । তিনিও প্রথরা বম! । “শ্রীকৃষ্চই আমার নিকট আসিবেন”__ 
এই চিন্তায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণ হইতে দুরে ফাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধার ম্যায় নয়নের দ্র 
তাড়না করেন নাই, বরং অনিমেষ নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ধের মাধুধ্য আন্বাদন 
করিতেছিলেন। 

৭। বিশাখা_-প্রথরা কিন্তু দরল1। শ্রীকৃষ্জকে দেখির| লজ্জায় তাহার চক্ষু 

মুদ্রিত, ভাবাবেশে ভঙ্গ পুলকিত । তিনি শ্রীকৃষকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আনন্দে নিমগ্ন 
হইলেন। 

৮। ভদ্রাশ্পতিনি “কুষ। কৃষত। কিঃ” ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে 

পারিলেন না। 

এই গোপীগণ আবার স্বপক্ষা, সুহৃৎপক্ষা, প্রতিপক্ষা গ তটস্থা, এই চারিভাগে 

বিতন্ত ৷ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শনে ও এই ভাবভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
পদ্াবলী-সাহিত্যে শ্ীরাধার তন্দ অতিশয় পরিস্ফ,টরূপেই পাওয়া! যাঁয়। শ্রীরাধার 

স্থায়ীতান সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, দুইটি বৈধবপদের দ্বারা ভক্তগণ তাহ! আম্বাদন করুন। 

প্রথম পদের রচয়িতা শ্রীবিষ্কাপতি ঠাকুর_- 

ধনি ধন রমণী জমম ধমি ভোয়। 

ধব জন কান্নু কানু করি ঝুরত 

সে! তু ভাব-বিভোর ॥ 

টার্তক চাহি তিয়াসল অনুদ 

চকোর চাহি রহ চলা । 

তরু, লতিক-অবলদ্বনকারী 

মঝু মনে লাগল ধনদ1 | 
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কেশ পসারি, যবছু' তু" আছলি 
উর পর অন্বর আধা । 

সে। সৰ হেরি কানু ভেল আকুল, 

কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥ 

ছসইতে কব তুঁন্থু, দশন দেখায়লি। 
করে কর জোর্হি' মোর। 

অলখিতে দিঠি কব, হৃদয়ে পসারলি, 

পুন হেরি সথি কৈলি কোর ॥ 

এতঙ্' নিদেশ, কহল তোছে সুন্দরি 

জানি ইহ করহ বিধান। 

হদয়-পুতলি তৃ্ত, সো শুন কলেবর 
কবি নিগ্ভাপতি ভাণ। 

পদটির অর্থ_-হীরাধে, ধন্য ধব্য তোমার রমশী জন্ম ধশ্য। সকলে কানু কান করিয়া 
কাদিয়। কাদিয়। কানুকে খুঁজিতেছে, আর সেই কানু তোমার ভাবে বিহ্বল। বড়ই 
আশ্চধ্য, আজ যেন চাতকের জন্য মেঘের পিপাস। পাইয়াছে, চাদ যেন চকোরকে খু'জিতেছে, 

আর তরু, লতিকাকে 'বলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে । শ্রীরাধে, তুমি যখন 
মাথার চুল প্রসারিত করিয়' বুকের আধখানিমাত্র কাপড়ে ঢ।কিয়া বসিয়াছিলে, কানু 
তখন সব দেখিয়াছে ও দ্েেখিয়। ব্যাকুল হইয়াছে, এখন বল ইহার সমাধান কি? হাস্য 
করিয়া কবে তুই দন্ত দেখাইলি. কবে মাথার খোঁপায় হস্তযুগল দিয়াছিলি, আর 
কবে অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছিলি, আবার কবে শ্যামকে দেখিয়! 
সখিকে কোলে করিয়াঠিলি। সখি, এই সব সন্ধান বলিলাম, শ্ন্দরি এই সব 

জানিয়া, যাহা উচিত করিস্। তুই, হৃদয়ের পুন্তলি, আর সে শূন্য দেহমার। পদটি 

পূর্বরগের | 

দ্বিতীয় পদের রচ'য়তা কবি চক্রশেখর। পদটি কলহান্তরিতার। 

গান কমলি তো কয়লি। বিরচে কাছে রোর়সি | 
রি |] 

বৈঠি বিরম তু'ছু ভবনে! 



হত, - সি বীরভূম 

সে! কাহা বাঞ্জব, আপঠি আওব, পুনহি লুটায়ব চরণে ॥ 

| নুন্দরি বচনে করবি আশোগস 

আকুল-নয়ন ভরি, পন্থ নেহারই 

চিত্রা চাহল মঝ পাশ ॥ টি 

ধনু বেণু ছাড়ি, সকল সগাঁগণ, পরিহরি নীপমুলে বসই, 

রাই বাই করি, শিরে কর ছ্কানই 

তুঙ্গ নাম ধরই নিশনই | 

এই যে শ্রীরাধার ভাব, ইহ! পরবস্তী কালের সাধনার দ্ব।রা৷ পরিস্ফ.ট হইয়াছে, কিন্তু ইহার 
বীজ্জ জ্রীমন্তাগবতে রহিয়াছে । 

সনাতন ধর্ম 

( পূর্বব প্রকাশিতের পর ) 

৫1] বেদ-সন্ধান্ধ বিবিধ গ্রাচীন মত। 

মীমাংসকের! শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া! বেদের নিত্যত্ব গরমাণ. করেন । মহুহি 
শের দিত্যত্ব  জৈমিনি মীমাংসাদর্শনের বা পুর্বব-মীসাংপাদর্শনের প্রবর্তক । তিনি 

মীখাজকষের দত। নিম্্বলিখিত সুজ নিজের বন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
“গুপত্তিকস্ত শব্দস্য অর্থেন সহ সন্বন্থাস্তস্য জ্বানমুপদেশঃ অব্যতিরেকশ্চ অর্থে 

জন্গুপলন্ধে তত্প্রমাণং বাদরায়ণস্থ |” 

একটি শব্দ উত্পন্ন হইল, সেই শব্দ যিনি শুনিলেন তাহার মনে একটি অর্থের 

বোধ হইল। এই শবের এই অর্থ এই প্রকারের একটি সংকেতান্াক সম্বন্ধ শব ও 

জর্থের মধ্য রহিয়াছে । অবশ্য এই সম্বন্ধ জ্তানের উপর নির্ভর করে। তাহা হইলে শব্দ 

ও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহ। কি কল্লিত $ যদি কল্পিত হয়, তাহ। হইলে বেদবাক্যসকল 

অপ্রমাণ ও নিরর্থক হইয়! পড়ে। এইঞ্লাত খগুন করিয়া! জৈমিনি বলিলেন, শব্দ ও অর্থের 
পরস্পর সন্দন্ধ অর্থাৎ বোধাবোধকভাবে স্বাভাবিক ও নিতা। স্বতরাং বেদবাক্যলমূহ 
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ধর্মমজ্ঞান বিষয়ে এবং ্ঃ বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রধান করে। অতএব বেদ গ্ররণ- 
ও ন্নিত্য। ৭ : | 

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নি, তত টির করেন! ঘে কারণে অস্বীকার করেন, তাহ! এ 
.নৈয়ায়িকের দত নিন্মলিখিত সূত্রগুলির সাহাযো বুঝিতে পারা'যাইৰে |. 

১। কন্মব একে তত্র দর্শনাত। ২। অস্থানাৎ । ৩। কফরোতি শন্দাৎ।. 

৪। সত্থান্ত্ণ যৌগপদ্ভাৎ। ৫ |. প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ । ৬) বৃদ্ধিশ্চবর্তৃভূন্দান্য | 
,১। ঘত্ব করিলেই শব্দ উৎপাদিত হয়, শব্দ ঘত্ব-সাপেক্ষ, অতএব ইহ কর্থা। 

যান! নিত্যকাল বর্তমান, তাহ যত্বু দ্বারা উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে £ অত£ব শব্দ নিত্য 

হইতে পার না। ২। শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি বিনষ্ট 'হয়, অত £ব. 

উহ! নিভ্য হইতে পারে না। ৩। লোকে বলে+--“শব্ং করোতি” অর্থাৎ শব্দ করে,' 

অত এব শব্দ 'কৃত+, কাজে£ উহা! নিত্য হইতে পারে না । «| শব্দ একই সময়ে (নকটবর্তী 
ও দুরবন্তী ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে, কাজেই ইহ! কিরূপে এক ও নত্য হইবে? 
৫1 যাহ! পারবর্তনশীল তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না। শব্দের প্রকৃতি ও প্কিতি 

উত্তয় তাবই দৃষ্ট হুইতেছ, অতএব উদ্ছ। পরিপর্ভনশীল যেমন সন্ষিতে তস্য 'ই'শকার 

যানে 'য' হয়। অতএব শব্দ নিত্য নহে। ৬। শব্দ-বার্তীর সংখ্যা ভেদে শবে? হস 

বুদ্ধি হয়। অতএব উহ নিত্য নছে। - 

মীমাংঘকের  মামাংসকেরা অবশ্যই ইহার উত্তর দ্িয়াছেন। তাহাদের উত্তরও নিম্সে 
উত্তর। .প্রুদশিত হইল--- ৃ 

১। সতঃ প্রমদর্শনং বিষয়নাগমাত । ২। প্রয়োগস্ত পরমং| ৩। আদিহ্্যবৎ 

যৌগপঘ্ভং। ৪ | বর্ণান্তরমবিকারঃ ৫ । নাদবৃ'্ধঃ পরা 
১। শব্ধ নিতা; সকল সময়ে উপল হয় না, তাহার কারণ উচ্চাণকারী 

ব্যক্তির সহিত সকল সময়ে শ(ন্দর সন্নিকর্ষ হয় না। একটি শব্দ, যেমন 'গ” 5) আমণ। 

যখনই -এই শব্ধ শুনি, তখনই আমাদের এরূপ জ্ঞান হয় যে আমরা সকল সময়ে যে 

গ'-কার শব্দ শুনি ইহাও তাহাই । ২। লোকে অবশ্য বলে “শব্ং করোতি”-্শব্ৰ 

করে.।. কিন্তু এই “করা'র অর্থ নির্মাণ নহে, উচ্চারণ, মাত্র? ৩।. যেমন একই 
সূর্ধ্, নিকটস্থ ও দুরস্থ সকলেই: দেখিতে পায়,৪ তেমনি একই শব্দ নিকটস্থ ও দুরস্ম 

থি 



২৬. বীতৃহি 

লফলেই শুনিতে পায়। ৪1 বর্ণান্তর বিকার নহে। “ই'-কার 'ব-কার হয় সত্য, কিন্ত 
ঠাহাতে 'ই'কারের কোন বিকার হয় না। ৫1 দশজনে একটি শব্দ উচ্চান্নণ করিলে, 
নাদের বৃদ্ধি ছয়, কিন্তু শের বৃদ্ধি হয় না। 

অতএব পব্ষের একত ও নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল । ইহ! ছাড়া, মীমাংসকগণ আরও 
কতকগুলি যুক্তি দিপ্লাছেন। 

(১) নিত্যন্ত স্যাৎ দর্শনস্য পরারত্বাৎ (২) সর্বত্র যৌগপগাৎ (৩) সংখ্যাভাবাৎ 
শীযাংলকফের (৪) অআনপেক্ষত্বা (৫) লিঙ্গদর্শনা চ। শব্দ যেমন উচ্চারিত হয়, 
বিশেষ বুক্তি আমনি অগ্যা ব্যক্তি তাহার অর্থ বুঝিতে পারে । “সুতরাং শব্দ নিতা। 

শব নিত্য না হইলে কেছই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না এবং শব্দ উচ্চারিত হুইবা- 
মাত্রই বিনষ্ট হইত। কাজেই, উচ্চারণ হইতে অর্থবোধ-পর্ধন্ত কাল শব্দের স্থিতি। 

ইা হইতেই শব্দের নিতাত্ব গাপন| হইতেই প্রমাণিত হইল। . । ভিন্ন ভিন লোক 

একই সময়ে এক শব্দের সমানভাবে ও অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারেন, কাজেই 

শব্ধ নিত্য ও একই স্বরূপ। ৩। শব্দের সংখ্যাবৃদ্ধি নাই। একটি শব্দ বারংবার 

উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু এজন্য অর্থাৎ সংখ্াবচ্ছেদ-নিবন্ধন এ শব্দগুলি পরস্পর 

বিভিন্ন নে । ৪। শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ ব| অবলম্বন নাই, 
স্থতরাং শব্দ কেন জনিত্য হইবে? ৫। বেদ-সংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব স্পষ্টভাবে 
বলা হইয়াছে । যেমন--“বাচা বিরূপনিত)য়1%। 

এই প্রকারের বহুযুক্তি প্রয়োগ করিয়া! মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন 
করেন। বেদ শব-রাশি মাত্র । শব্দ নিত্য এবং প্রমাণ । 

উন্তরমীমাংস।-দর্শনের বা! জৈমিনী-দর্শনের সারসংগ্রহ-স্বরূপ একখানি গ্রন্থ ডি? 
তাঞার নাম 'ন্যাগমাল! বিস্তর । মাধবাচাধ্য এই গ্রন্থের রচয়িত| । “সর্ববদর্শনসংগ্রহ 
নামক ন্ুপ্রসন্ধ গ্রচন্থও মাঁধবাচাধ্যের রচন।। সর্ববদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থেও বেদের 
অপৌরুষেয়ত! প্রতিপাদনের বন্য কমিনী যে সব যুক্তি বা অনুমান-প্রণালী য়ে, 
তাহার উল্লেখ আছে। | 

মহধি পতগ্রলি ডীহার মহাভাম্ে ৮ অর্থ নিত্য । ব্ণবিন্যাস বা 
পড়ছলির মত বর্ণের পৌর্ধবাপর্ধয জিতা নছে। প্রত্যেক কল্পে মহ্ধিগণ অর্থানুসারে 



সনাতন ধশ্ম হন 

বর্ণবিন্/॥স করিয়া বেদশাখা রচন| করেন। এই কারন্ইে, বেদশাখার ভিন্ন ভিন্ন নাম। 
যথা কাঠক, কালাপক, মৌদক, পৈপ্ললাদক প্রভৃতি । 

জৈমিনীর মত, অর্থাত পুর্রমীমাংসা দর্শনের মত, বর্তমান সময়ে অনেকেই শ্বীকার 
করিতে চাহেন না। জৈমিনীর মতে বেদ ঈশ্বর-নিদ্মিত নহে, পুরুষ-নিদ্মিতও নহে, 
বেদের কর্তা কেহই নাই। মহবি জৈমিনীর মতে দেবতা নামক কোন জৈব পদার্থও 
নাই।  জৈমিনী-দর্শনের প্রথম সূত্র--“অথাতে! ধর্ম্ন-জিজ্ঞাসা৮-কিস্ত ভীহার গ্রন্ছে 
কোন স্থানেই ধর্ম বা ঈশ্বরের নামগন্ধও নাই। শ্ীশঙ্করাচার্ধ্য এই কারণেই মীমাংসা 
দর্শনকে নাস্তিকা-দর্শন বলিয়া কটাক্ষ করিয়। গিয়াছেন। 

জৈমিনীর বেদ-সন্ধন্ধীয় মত সকলেই স্বীকার না করিলেও, পতঞ্জলির মতে কাহারও 
বেদান্তেরমত বিশেষ আপত্তি নাই। উত্তরমীমাংসা-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শন বেদের 
উত্পত্তি-দম্ন্ধে সুত্রে বলিয়াছেন--শান্র-যোনিত্বাৎ। 

ইহাই বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় সুত্র। এই সুত্রে কথিত হইয়াছে যে, খথেদাদি 
শান্তর সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বুহদারণ্যক উপনিষদে আছে-_ 

“অন্য মহতো ভূতশ্ নিঃশ্বলিতামেতদৃথেদো ষজুর্ব্বেদঃ সামবেদে ধর্বববোদঃ” 

পুর্বে যে সুত্র উদ্ধত হইল, তাহার ভাঙ্যে পরম পুজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্ধয বলিয়াছেন-_ 
“নহীদৃশস্য শান্স্য খখেদাদিলক্ষণস্থ সব্বিজ্ঞগুণাদ্থিতশ্থয সর্ববজঞ্দম্যতঃ সম্তবোহস্তি ।* 
মহৎ খগ্েদাদি শাস্ত্রের সর্ববার্থভাসকত! শক্তি রহিয়াছে । ইহাদের দ্বার! মানবের 

গর্বিবিধ অজ্ঞন দুরিভূত হয়। এই শীল্সসমৃহ সর্ববন্র-কঞ্প, এই প্রীকীর শাস্ত্রের 
উত্পন্তি দর্নবগ্-গুণ-বিশিষ্ট ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু হইতে, হইতে পারে না। 

অতএব-_বেদ ব্রহ্ম হইতে উতপক্ন। 

বৃহদারণ্যক হইতে যাহু। উদ্ধত হইল, তাহার শু্থ বেদব্রয় ও অন্যান্য শাহী মহাণ্ 

পরব্রপ্ধা হইতে নিশ্বাসের শ্য.য় অবলীলাক্রমে অবিভূত হইয়াছে। বেদাস্তের তৃতীয় 

সূত্রের সিদ্ধান্ত এইরূপ | বেদ নিশ্বাসের ম্যায় অশ্রযত্বে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার উদ্তাবের জন্য 
অর্থবোধের প্রয়োজন হয় নাই। প্রতিকল্লে সমানভাবে উচ্চারিত হওয়ায় বেদ প্রবাহরূপে 

অধিকরণ মাঁণা গুস্থ নিত্য এবং পরত্রঙ্গ হইতে উত্ুপন্ন। বেদের কারণ হ্েতু পরব্রঙ্গ ও 
লর্ববন্ত্ | 'অধিকরণ মালা গ্রস্থে ঠিক এই কথাই বলা হুইয়াছে। 



২৮ বীরভূমি 
“ন কর্তৃন্ধা বেদস্য কিম্বা কতৃন? কর্তৃ ত। বিরীপনিতায়। শাঁচে-ভ্যুবং 

নিতাত্বকীত্না। কর্তৃনিঃশ্ব'সতাতৎ যুক্ত নিত্যত্বং পূর্বব সাম।ত£। সর্ববাবভাঁসি বেদস্য 
কর্তৃত্ব সর্বববিস্তবেশ 1” | 

অতএব বেদান্ত-দর্শনমতে বেদ ত্রক্গকার্ধয | এখন চিন্তা করিতে হইবে--ব্রঙ্জ কি। 

বেদান্ত-দশনের মীমাংসা এইরূপ-- : 

“অন্য জগতে! নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতশ্যানেককর্তৃ'ভাক্তীসংযুক্তশ্য প্রতিনিয়ত দেশ. 

বেদান্তে। ত্র কালানাম জ্িয়াফালা শ্রয়ন্য মনসাপ্য চিন্ত্যব্চনারূপস্ত জন্মস্থতিভঙ্গং 

ধতঃ সর্ববাচ্কাত সর্ববশক্তেঃ কারণান্তবতি তদব্র'ক্ষতি বাক্যশেষঃ1৮ 

ন।মরূপ স্থারা শ্রকাশিত, অনেক কর্তা ও অনেক তোক্তা-সংযুস্ত, প্রতিনিয়ত 

দেশকালানমত্ত ও ক্রিয়া, কালের আশ্রয়, অচন্ত্যরচনারপ এই জগতের জন্মস্থিতি ভঙ্গ 

যে সর্ববজ্ঞ, সর্ববশ প্লেমানের সর্বজ্ঞ কারণ হইতে সম্পর হইতেছে, তিনিই ব্রহ্মা আবার 

জ্রঙ্াদিত্ত ্পধ্যন্ত লকলই ব্রন্মা। শ্রুতি বলিয়াছেন---“লর্বব-খহ্িদং ব্রহ্মা” | 

বেগের নামও ব্রঙ্গ বেদের আর 'এক নাম-ব্রক্ষ। শ্রীমন্তাগবতের প্রথম শ্লোকে তাহাই 

বল! হুইয়াছে। | | ৃ 

প্দেলছ্ঘঞ্চজ প্রাচীন আচাধ্যগণের এই সমুদয় আলোচনা আমাদিগের জানা 

জাবশ্যক। আজকাল অনেক লোক বেদের দোহাই দখা তাড়াতাড়ি নানারূপ সংস্কার 

ও পারবর্তনের চেষ্টা করিতেছন। অধশ্য সংস্কার চাই, পরিবর্তনও স্বাভাবিক । 
কিন্ত এখমগার দিন ল'খাএণতঃ যে ভাবে বেদে« দেহাই দেওয়া হয় তাহা দৃষণীয়। 

প্রত্যেক আধ্যসম্তানেহ এ খিষয় সাবধান হওয়া উাচত। 

বেদে সার - গায়ত্রী, গায়নত্রীর সারস্-প্রণব। প্রণব ঈম্ঘকের বাটক। “তণবস্তক্কয 

বেদ, গায়ত্রী ও বাক+”--যোগসূত্র । গায়ত্রীকে বেদমাতা ধলা হয়। আবার বেদকে ও 

প্রণব । মাত বলা হয়। অধর্ধব,.বদে আছে. 

স্তত! ময়। বরদ! বেদমাত! প্রচোদয়স্তাং পাবমানী দ্বিজঙগাং । 

আমঘুঃ প্রাণং প্রজাং গশুং কীতিদ্রবণং অ্রক্গবটসং মহং দা, ব্রভত 
শ্রজঙোকং ॥ পু 

প।পমাণিনী কল্াাণদাত্রী বেদসাতার ভুতি জঞার করা হইয়াছে। আমাদের 
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গার্থাৎ দ্বিজদিগের আমু, প্রাণ, প্রজা, পণ্ড, কীত্তি, ধন এবং ব্রঙ্ষাতেঞ্জী, যেন তাহার দ্বারা 

বন্ধিত হয়। তোমর! সকলে প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মদর্শন কর।' 

৬। স্মৃতি ও পুরাণ 

(শ্রতির পরেই স্মতির আধিকার ও সম্মান। আমাদের. ব্যক্তিগত্ত জীবন, 
শৃতি পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, আমাদের রাজনীতি, অথনীতি। 

দগুনাতি প্রভৃতি যে ধর্ম্মব্যবস্থায় শাসিত হইবে, স্মৃতিশান্্-সমূহে সেই সব. ব্যবস্থ। আছে। 
ল্ৃতিশান্ত্র শ্রতিমূলক, অর্থাৎ বেদই উহাদের মূল। ্সাতিশাজ্জ প্রধানতঃ চারিখান গ্রন্থে 
বিভক্ত । ৰ 

মধবত্রিবিঞুহারীত-যাঞ্তবক্ব্যোশনাঙিরাঃ 
যমাপস্তথ্ধসন্বর্তকাত্যায়ন বৃহস্পতি; । 

পরাশরব্যাসশঙ্খালাখত দক্ষ গৌতুমাঃ 

শাতাতপে। বশিষটন্চ ধশ্মশান্ত্র প্রযোজকাঃ॥ ্ 

পুর্বেবাক্ত মহযিগণ ধর্মশীস্তের প্রবর্তক । পূর্বে চারিখানি সংহিতার কথা বলা হইয়াছে । 
সতযুগে মনুসংহিতা, ত্রেতাযুগে যাজ্জবন্ধ্য-সংহিতা, ছাপরে শখলিখিত স্মৃতি, আর 
কলিতে পরাশর। এই চারিযুগের যুগধন্্ চারিজন সংহিতাকার কর্তৃক ব্যবস্থাপিত 

হুইয়াছে। | 
ক₹তেতু মানত প্রোক্তাঃ গ্রেতায়াং যাঞ্ডবক্ধাজা; | 

দ্বাপরে শঙ্মলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মবতাঃ ॥ 

ভিন্ন ভিন্ন ধুগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা, খধিগণ কর্তৃকই নির্ধারিত হষয়াছে। ইহা হষ্টতে 

আমর! বুঝিতে পারি যে, ত্রিকালদর্শী মহামুভব সিদ্ধ মহধিগণ অভিতাবকরূপে মানবজাতির 
হিতাহিত সর্বদা পরিদর্শন করিতেছেন এবং তাহারা মানবের কল্যাণের জন্য মানবের 

অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থাও করিতেছেন। 

আতি ও "সুতি সম্বপ্ধে মমুসংহিতায় কথিত হইয়াছে. , 

্রাতিস্ত বেদ বিজেয়ে। ধর্মশান্তং তু বৈ স্থৃতিঃ। 

তে নর্ধার্ধেঘমীমাংসো! তাড়্যাং ধর্ধো |হ নির্বড়ো | 
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তি বেদ আর ধর্ন্মশান্্র স্থতি, বাহ! কিছু মীমাংসা এই শ্রুতি ও স্মৃতির সাহায্যে করিতে 

হইবে। ধর্ম এই শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই মিদ্ধারিত হইয়া থাকে । 
মনুস্মৃতি ও যাজ্জবন্থ্য-স্মুৃতিই বর্তমানযুগে প্রধান। নারদস্থৃতিতে কথিত হইয়ছে 

মনুলংহিতার মনু একলগ্চ শ্লোকে ধর্মশান্সর রচনা করেন। উহা ১০৮০ অধ্যায়ে 
আলোচা বিধয়-. বিভক্ত ছিল। না'রদ উহাই ১২০০০ শ্লোকে, মার্কপ্ডেয় ৮০০০ শ্লোকে 

আর ভৃগুর পুত্র-স্থমতি ৪০০০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রচারিত করেন। এখন যে 

মন্ুলংহিত! গাওয়া যায়, উহা দ্বাদশ অধায়ে বিভক্ত, উহ্থাতে ২৬৮৫ শ্লোক আছে। 

মলুসংহিতাঁর ছাদশ অধ্যায়ে নিঙ্গলিখিত বিষয় আলোচিত হইয়াছে__ 
১। স্ট্ি-গ্রকরণ, দৈবাদিকাল নির্ণয়, বর্ণধর্শা | 

২। ধর্মের চতুবিধ প্রমাণ, ত্রশ্ষাচর্ধ্যবিধি, শিষ্যের বা ছান্ররঞীবনের কর্তব্য । 
৩ । অফ্টবিধ বিবাহ, পঞ্চ মহামজ্্, অতিথি-সগুকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি । 

৪। গাতস্থ্যধন্ম | | 

৫। তগক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, অশোচ নির্ণয়, প্রব্যগুন্ধি, স্রীধর্্ম | 
৬। আশ্রমধন্মীমুশাসন। 

শ। রাজধর্স্। 

৮1 ব্যবহার-_সাক্গি, দু প্রর্ডুতির কথ! অর্থাৎ আইনকানুন | 

৪ দীয়ভাগ, দাৃতক্রীড়া, চৌর্ধয-নিরাকরণের উপায়। 

১*। সগ্করঞাতির উতপত্তি আপৎকালে বণ্ণচতুষ্টয়ের জীবিক|র উপয়। 
১১। গ্ায়শ্চিন্ত-বিধি | 

১২। জগ্মান্তরের কারণ, জ্ঞান ও মেক্ষের সাধন | 
মন্ুসংহিতার আলোচ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে 

প।রিব-- সনাতন ধন্ম কি, এবং সনাতন ধন্রের ব্যবস্থার দ্বারা প্রাচীন মহুধিগণ কি 

গুণালীতে মানবজ্জীবম গঠন করিতেন । | 
বন্তমান সময়ে অনেকে মনে করেন, ধর্ম এবটি ঝক্ভিগত ব্যাপার, কতকগুলি 

বিশ্বাস আর নিদ্দিস্ট ধনে বা নির্দিষ্ট কালে কতকগুলি বিশেষ রবমের তনুষ্টান। কিন 

লনাতন ধর্টের বাবস্থা তাহ! নহে । আমাদের সমগ্র জীবন ধর্মের ব্যবস্থার দ্বারা শিয়মিত- 



মনাতন ধর্ম ৩৯' 

ভাবে শাসিত ও সংযত হওয়| দরকার। ব্যক্তিগত জীবন, গার্স্থ জীবন, স।ম[ঙ্গিক জীবন 
-সর্ববত্রই ধর্ণ্মের শাসন ও ব্যবস্থা! প্রতিষ্ঠিত হওয়। আ বাক । 

ধর্শের প্রমাণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন--- 

বেদঃ স্থৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্তা চ প্রিরমাজ্মন: | 

এতচ্চতুবিবধং প্রাহঃ সাঙ্ষান্বশস্ত লক্ষণম্ | ২।১২ 
বেদ, স্মৃতি, মদাচার এবং শাত্ প্রসাদ--এই চ।রিটিকে ধর্মের সাক্ষাত লক্ষণ বলিয়া খ ধিগণ 
নির্দেশ করিয়াছেন । ্ ৃ 

এই ্লোকটির তাৎপর্য; চিন্তা করিলে মামরা বুঝিতে পারিব যে, অমরা যতই 
পণ্ডিত ও প্রতিভাশ।লী হই না কেন, কেবলমাত্র নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভা আশ্রয় করি 

অনাশক্তি ও ধর্্মসন্গান্গে হঠাৎ কোনও মতামত প্রচার করা উচিত নহে। তাহাতে 
শাবোধ : নিজেরও অনিষ্ট হর, অন্যেরও অনিষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন-_অর্থ ও 

কাম আসক্তি-শৃণ্ত ব্যক্তিগণেরই ধর্মাঙ্ান হয়। আমাদিগকে ধন্ধরসন্বন্ধে কোন কথা 
নিজের বুদ্ধি অনুধায়ী বলিতে হইলে প্রথমেই চিন্তা করিতে হইবে, আমাদের অর্থ ও 
কাম বস্কতে আসক্তি আছে কিনা; যদি আসক্তি থাকে, তাহ! হইলে আর অহঙ্কার 
করিয়। প্রয়োজন নাই । 

বেদ নিতাজ্জান, ইহা মনুষ্যের রচিত নহে। গুরুব্ূপী পরত্রক্ষের কৃপায় এই বেদ 
সমাহিত সপ্ত খবির হৃদঘ-তন্্রী ঝন্পত করিয়া সপ্তছন্দে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হুইয়াছেন। এই 
বেদের ব মন্ত্রের চারি মুর্তি__পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরি। ;বেদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
ধারণ করিত সাধারণ মানুষের ক্ষমতা নাই। এই বেদ আশ্রয় করিয়া, এই বৈদিক 
ধর্মের সাদলায় সিদ্ধ হইয়া, মহধিগণ স্মতি পুরাণাদি শান্জ এবং সদাচারের ব্যবস্থ। জগতে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। জীবের পরন কল্যাণ সাধন করাই শান্তর ও সদাচার প্রবর্তনের 
একমাত্র উদ্দেশ্য । অতএন আমর। এই সদাচারের দ্বারা আমাদের সমগ্র হবীবন সংযত 
ও পরিগলিত করিব। এই প্রকারে, যখন চিন্তশ্তদ্ধ হইবে খন পূর্ণজ্ঞান লাভ 
করিব। | : 

মনু বলিয়াছেন; 

নিষেকদিশ্মশানান্তে! মনর্বস্তে'দিতো। বিধিঃ। 



৩২ বীরতৃি 

তন্তশান্েংধকারোহম্মিনজেেয়ে! নান্তস্য' কহ্যচিৎ ॥ ২১৬. 

জস্মিবার পূর্বের গর্ভ।ধান হইতে মরণের পর অন্তেষ্িক্রিয়! পর্থান্ত, যাহাঁদিগের সমস্ত 
গণসংক্চায় ও মনত জীবনকাল শাস্ট্রোন্ত বিধান-ক্রমে নিয়মিত হইয়া থাকে, সেই 
ব্িজাতিগণই এই মানবশাস্ ( এবং বেদাদি অন্যান্য শান্থ) অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিবার 

অধিকারী-_-অন্থে নহে। 

ইহার কারণ আমরা বেদেই দেখিতে পাই। নেদে কথিত হইয়াছে এক এক বণ 

এক এক ছন্দে নিশ্মিত। ব্রাহ্মণ গায়ত্রী ছন্দ, ক্ষত্রয় ত্রিষ্ভ ছন্দ, বৈশ্য জগতী ছন্দ। 
ইসারে বাবহার-দেষে সংসর্গ-দোণ্ষ ও অন্যান্য কারণে এই ছন্দের বা দহ ইন্দ্রিয়, মন, 

্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতির বিকৃতি জন্মো। দশসংস্কারের উদ্দেশ্টয এই টি দূর করিয়া 
মানবকে তাহার মৌলিক সুপবিত্র অবস্থায় রক্ষা করা। 

যাঞ্জবন্কা স্মৃতি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত । ইহাতে ১০১০ শ্লোক আছে। আচার, 

ব্যবহার ও প্রায়শ্চিন্ত, তিন তাধ্যায়ে এই তিনটি বিষয় বণিত হইয়াছে । 

স্মৃতির পরেই পুরাণ ও ইতিহান। ইহারা পঞ্চম বেদ নামে পরিচিত । ছান্দোগ্য 

উপনিধদে পুরাণ ও ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে। বিষুণপুরাণেও পুরাণ ও 

ইতিহাসকে পঞ্চমবেদ বল। হইয়াছে। 

আঠারখানি পুরাণ প্রধান। ইহ! ছাড়া আঠারখানি উপপুরাণ আছে। মুখ্য 
আইদশ অষ্টাদশ পুরাণের নাম- তরঙ্গ, পদ্ম, বিষুর শিব, ভাগবত, নারদ, 

পুরাণ ও উপপুরাণ মার্কগেয়। অঞ্সি, ভবিষ্য, ব্রক্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, ক্বন্দ, বামন, কৃর্মম, 

মণ্ম্, গরুড়, ব্রক্গাণ্ড। অফ্টাদশ উপপুরাণের নাম__সনৎকুমার, নরসিংহ, বুহল্লারদয়, 
শিবরহস্য, ভুূর্ববাসা,: কপিল, বামন, ভার্গব, বরুণ, কালিকা, শান্য, নন্দী, সূর্য্য, পরাশর, 

বশিষ্ঠ, দেবী ভাগবত, গণেশ, হংস। 

দু্টখানি ভাগবত আছে, একখানি দেবী-ভাগবত আর একখানি ধিষুণভাগ্রবত । 

ই ভাগবত এই ছুষ্টখানির মধ্যে কোনখানি পুরাণ, আর কোনখানি উপপুরাণ 

এ সম্ব-্ধ মতভেদ আ.ছ। সেই মতভেদের কোনরূপ মীমাংসাও নাই । আমাদের 

উচিত এই উভয়-গ্রন্থফেই তুল/রূপে সম্মান করা। এই উভয়-্রন্থই অমূল্য নুশিক্ষার 

জাধার। শর. 
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. “পুরাণ পঞ্চ“লগ্ষণ, অর্থাৎ পাঁচটি বিষয় পুরাণে বণিত হইয়াছে: - 
| সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বশে। মহস্তরাণি চ'। | 

বংশান্ুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং | | 

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচিত, পুর/ণের এই পাঁচটি লঙ্গণ। 

ীমন্তাগবতে দশটি যিঘয় বণিত হইয়াছে । এইভন্য ভমন্তাগরতকে মছাপায়াগ. 
রলে। | 

'আত্র স্গো। বিসর্গশ্চ স্থান পোধণমুতরঃ ! 

মহস্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্কিবাশ্ররঃ ॥ 

দশমন্ত বিশুদ্ধযর্ণং নবানামিহলক্ষণম্। 

বর্ণয়স্তি মহাত্বানঃ শ্রতেনার্ধেন চাগ্রন। ॥ প্র 

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়” 

দশ লক্ষণ আ্ীমন্তাগবতে এই দশটি বিষয় আছে। যদিও এই দশটি বিঘয় পরস্পর 
ভিন্ন, (কিন্তু সেজন্য শাস্ত্র ভিন্ন নহে। কারণ "আশ্রয় নামক যে দশম পদার্থ, তাহাই 

হুস্পম্ট পরিচয় সর্বসাধারণকে দিবার জন্থই মহাত্বাগণ, কোথাও শআোতির দ্বারা, কে।খাও. 

সাক্ষাত, কোথায় বা তাশ্পর্য্যের দ্বারা অন্য নয়টি বিষয় বর্ণনা কয়িয়াছেন। ও 

শ্রীমস্তাগবতের আলোচা যে দশটি বিষয়, তাহ। কি জানা আবশ্বক। 

সর্গ বলিতে তব্বস্ষ্থি বুঝায় । সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনগুণের পরিণাম-নিবন্ধন 
কর্ত পরমেশ্বর হইতে আকাশাদি পঞ্চভুত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্জিয়। মহত্ত্ব ও 
অহঙ্ক(র-তত্ব এই সকলের বিরাট-রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম লর্গ। আর. 
রক্ষা হইতে যে চরাচর-স্ষ্টি তাহার নাম বিগর্গ । স্ষ্ট জীবগণ নিষ্ধ নি্গ মর্্যাদ| পালন 
করিয়! ক্রমে ক্রমে উন্নতি-লাভ করিতেছে, এই উল্নতি-লাভের নাম স্থান । 'তিগবান্ 
তাহার ভক্গণকে অনুগ্রহ করিতেছেন, ইহার নাম পোষণ । কর্দের বাসনার নাম উতভি, 

এই কন্মবাসন। জীবের বন্ধনের হেতু । ভগবানের অনুগূহীত লাঁধুদিগের যে ধর্ম তাহার 

নাম মন্বন্তর। আ্রীভগবানের অবতার-চরিত্র এবং তাহার অনুবর্তী মহাপুরুষগণের 
যে সত্কথা তাহার নাম ঈশ-কখা। ভগবান যোঁগনিজ্রা অবলম্বন করিলে পর, জীবের 
আত্ম-উপাধির সহিত যে লয় হয়, তাহার নাম$নিরোধ। জীব অবিদ্কা স্থারা কঠরোপিত 

€৫ 
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কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিতা।গ.করিয়া শ্বয়ূপে থে জাবস্থিতি লাত করে, ভাড়ার নাম 

মুক্তি। ধাহা হইতে এই জগতের স্ষ্টি ও লয় হয়, এবং ধাহা হইতে এই বিশ্ব গুকাশ 

পায়, তিনিই পরমাত্থা। ও পরত্রপ্ধ, কাহাকে আশ্রয় বলে। 

গ্রীল জীবগোন্বামী মছোদয় “ঘট, সন্দর্ড” নামক স্ুপ্রঙ্িদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের প্রথষ 

ইবীধ গোনাদীর দন্দর্ভে অর্থাৎ তন্বসন্দর্ডে, শ্রীমন্তাগবতের মাহাত্যু বিশেষভাবে বর্ণন| 
মত করিয়াছেন। এ অংশটুকুর মন এইরূপ-_ 

পুরাণ পঞ্চমবেদ, এই গ্রকারের কথ অঙি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। 

ক্ষন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রমাণ পাওয়া! যায়--“ঘেদের ন্যায় পুরাণের অর্থকেও 
নিশ্চল মনে করি। বেদ সকল পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া 

ঘায় না, পুরাণের সাহায্যে তাহ। জানিতে পারা যায় । কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ স্িন্ন ভিন্ন 

দেবতার কথ! বলিয়াছেম, এই কারণে পুরাণের অর্থ হূর্ববোধ্য। মংস্যপুরাণ ৰলিঘ্বাছেন, 
কল্পতেদে পুরাণের যিভিন্নতা হইয়ান্ধে। সান্িক কল্পে শ্রীহরির মাহাত্য অধিক, রাঁঞস 

কল্পে ত্রহ্মার মাহাত্য অধিক। তামস কলে অগ্নির ও শিবের মাহাতযু আধিক। 

সন্বরজন্তমোময় সংকীর্ণ কল্লাসকলে সরম্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে 
কথিত হইয়াছে । মণ্শ্যপুরাণে পরাণ-সমুছের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে । সাত্িক 

পুরাণ-সমূহ শ্রেষ্ঠ হইলেও তশ্সমুদয়ের মাধ্যও মন্ততেদ্ধ আছে । কেছ বলেন, ব্রন্ধ 
সগ্ডণ, কেহ বলেন নিগুধ, কেহ বলেন জ্ঞানমূলক, কেহ বলেন জডমুলক, স্বতরাং 
এই সমুদয়ের সাহাযো শেষ কথা কি তাহা নিরূপণ করা কঠিন । ব্রহ্ম সূত্রের সাহায্যে 

পরমার্থ-নির্ণয় করা যাঁয়। কিন্তু সূত্রগুলি অতান্ত অল্লাক্ষর ও গুঢ। স্থতরাং উপায় 
কি? এইরূপ প্রসঙ্গ বলিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী মহাশয় উপসংহারে বলিতেছেন, 
যদি অপৌরু য় বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ সকলের সারার্থ-প্রকাণক, ব্রহ্গসাত্রের উপজীব্য, 

এই জগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত এবং পুরাণের ঘাবতীয় লক্ষণ-যুস্ত একখানি পুরণ 

থাকে, তাহা হইলে সেই পুরাণের সাহায্যে এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। অতএব 

শ্রীমন্ভাগবতই 'আমান্গের আশ্রয় বা অবলম্বন হইলেন। 

- 'স্কগবান বেদব্যাস পুরাণ-সমূহ আবিষ্কার করিলেন- ক্রক্ষসূত্র প্রণয়ন করিলেন, 

কিন্তু প্রতগবানের এর্য্য ও মাধূরয্য-পুণ, বিচিত্র গুট লীলা-স্থন্ধে সন্দেহ থাকায় তিনি: 



পনাতন ধণ্ম | ৬৫. 

চিত্রের পসন্নতা লা করিতে পারিলেন না. সে* সময়ে দেবি নারদর উপদেশে 
তিনি সমাধিস্থ হইলেন এবং স্বরচিত সুত্র সমূহের অকৃত্রিম ভাব্যস্বরূপ শ্রীমস্তাগবত প্রাপ্ত 
হইয়! প্রচার করিলেন। “যন্মিন্নেব সর্ববশান্ত্রসমহ্থয়ে! দৃশ্বাভে। সর্্ববেদার্থসূ্রলক্ষণীং 
গায়ত্রীমধিকৃতা গ্রাবন্তিতত্বা।৮ এই শ্ীমস্তাগবতে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় জাছে, কারণ 
সকল বেদার্থের সূত্রস্থরূপ যে গায়ত্রী, সেই গায়ত্রীকে অবলম্বন করিয়া এই শাস্ত্র প্রবপ্তিত 
হইয়াছে । শ্রীমন্তাগবত-সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা জ্্রীজীব-গোল্সামী-কৃত তত্ব-সন্দর্তেএ কথ! । 

রামায়ণ ও মহাভারতকে ইতিহাস বলে। এই ইতিহাস ও পুরাণ একত্রে পঞ্চম বেদ' 
নামে পরিচিত ও সম্ভানিত। শ্রীজীব গোস্বামী পুরাণ-সন্থন্ধে বলিয়াছেন__প্পূরণাঁ পুরাণম 
বিনি বেদের অর্থ পুরণ করেন, তাহার নাম পুরাণ । | 

৭। বেদাগ ও দর্শন । 
খু 

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্া। এই তিনটি থেন পৃথক, জনেকে, এইরূপ 
বিব্চেনা করেন। কিন্তু প্রাচীন আাধ্যখযিগণ বুঝিয়াছিলেন এবং মানরকে বুঝাইয়া 

ছিলেন, জ্ঞান এক, সত্য এক, তন্ব এক | স্থৃতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম ইহাদের মধ্যে 
কোনই বৈষম্য বা বিরোধ নাই। সনাতন ধর্মের অনুগত বিজ্ঞান*্সগূহ . বেদের . বড় ' 
নামে পরিচিত। ইহা ছাড়া উপনিষদে বিদ্ভাকে পরা ও অপর1 এই ছুইভাগে বিভত্: 

পয়াও অপর! করা হইয়াছে। স্কুল ও সুক্ষম জগতের যাবতীয় অনাত্ম বস্ত্র তত্ব থে. 
নিগ্া। বিদ্ভার দ্বার! জানা যায় এবং স্কুল ও সুন্মন যাঁবতীয অনাত্মকে,যে বিস্তর 

ছ্বারা আয়ত্ত কর! যায়, তাহার নাম অপরা বিষ্ভা। আর পরাবিষ্ঞঠ কি? উপনিষদ, 

বলিতেছেন-_“ভথ পরা যয়! তদক্ষরমধিগমাতে”, যে বিষ্ভার দ্বার যে অক্ষর ক্রঙ্গা লাভ 

কর! যায়, তাহার নাম পর! বি্কা। এই পর! বিষ্ভার অপর নাগ ব্রক্ষবিষ্া]। নি ও 
বিগ্কা। কিন্তু পরস্পর বিরোধী নহে। 

মুগ্ডকোপনিষৎ অপরা বিষ্ভার তাঁঙ্সিকায় মিগ্নলিখিত বিদ্াগুলিয উল্লেখ করিয়াছেন ।' 
“তত্রা্ছপর! থথেদে। ষজুর্রেদং সামবেদোহধর্বববেদঃ শিক্ষা কল্লো। ব্যাকরণং নিরুক্তং 

ইন্দো৷ জ্যোতিঘমিতি |” 



৬৬ বীরতৃরি 

শেষের ছদ়টিকে য় হলে। বড় সুত্রে রচিত, তাহাদের স্থবিস্তৃত ভাগ ও 
টাক! আছে। বেদ কেমন করিয়। পড়িতে হইবে, উচ্চারণ কিরূপ, কোন বর্ণের উপর 

কিরূপ জোর দিতে হইবে, এই সব বিষয় শিক্ষা-সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। বেদের 
সূত্র ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বিভক্ত কর! হইয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যাতে: কেহ নিজের ইচ্ছামত 
পরিবর্তন করিতে পারিবে না। শিক্ষার এক অংশ পদপাঠ, আর এক অংশ ক্রমপাঠ । 
যড়লের দ্বিতীয় অংশের নাম কল্প । এই অংশে বঞ্জ সম্বন্ধীয় সমুদয় কথা আছে। এই 

অংশে শ্রোতসূত্র আছে । ইহাতে ত্রিবিধ অগ্নি-সাধ্য ভিন্ন ভিন্ন যঞ্ডের তাতপর্য্য নির্ণীত 
হইয়াছে। ইহার শেষ অংশ শুল্ভ সুত্ত। ইহাতে যজ্ঞের বেদী নিন্মাণের প্রণালী 
ও ব্যবস্থা আছে। ইহার প্রথমেই ইউক্লিডের জামিতির প্রথমাধ্যায়ের সাতচল্লিশের 

প্রতিজ্ঞা আছে। ইহা ছাড়া গৃহাসূত্র, ধর্মসূত্র, এই দ্বিতীয় ষড়ঙ্গের অন্তর্গত। 

তৃতীয়, ন্যাকরণ। এই অংশের পূর্ববাচাধ্যগণের গ্রন্থসমূহের সার পাণিনি সংকলন 
করিয়াছেন। চতুর্থ নিরুক্ত । ইহাতে ভ।ষাতর ও ধাতৃতত্ব আছে। ব্যাকরণে যেমন 
পাণিনি, নিকক্তে সেইরূপ যান্ষ। পঞ্চম বেদাঙ্গ ছন্দ, আর ষষ্ঠ জ্যোতিষ । 

মিরুপ্ত-সম্বন্দধে কয়েকটি বিশেষ কথা আলোচনা! করা আবশ্যক । ঞখ্ধিগণ 
নিক বেদমন্ত্রী দর্শন করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মানুষের, এমন কি 

পঞ্িতদেরও এই দর্শনশক্তি লুপ্ত হইয়া গেল বা তেমন প্রথর অবস্থায় থাকিল 
না। ইহার ফলে, কোন কোন শব্দ সাধারণের ছূর্বেবাধ্য হইয়া পড়িল। পূর্বের 

মন্ত্র পাঠ করিলেই, তাহার অর্থ বোধ হইত, এখন আর তাহা হয় না। সেই 

সময়ে বেদের দুর্ব্বোধ্য শবা-সমূহের তালিকা প্রস্তুত হইল। কোন্ কোন্ শব্দের 

অর্থ জল, কোন কোন্ শব্দের অর্থ আকাশ, কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ তেজঃ, 

কোন্ কোন্ শের অর্থ পৃথিবী, তাহার তালিকা সঙ্কলিত হইল। এই তালিকায় 
বলিয়া দেওয়া হইল এই একুশটির নাম পৃথিবী, এই একশত একটি শব্দের অর্থ জল। 

এই তালিকা-গ্রন্থের নাম “নিঘণ্ট,”। নিঘণ্ট, গ্রস্থ রচিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে মহামুনি 
ধাস্, তার ব্যাধা। করিলেন । তিনি যে যে শব্ষের বাখ্যা করিয়াছেন সেই সেই শব্দ 

বের মধো যে যে মন্ত্রে আঞ্ছে, তিনি সেই মন্ত্রগুলিও উদ্ভূত করিয়াছেন। এই প্রকারে 

আমর! মহামুদি যাক্ষের নিকট অনেকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বে্মন্ত্র ব্যাথা 
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“করিবার একটি প্রণালী পাইফ়াছি। বেদের যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে 
এই নিরুক্তই সর্ববপেক্ষা প্রাচীন । | 

বিলাতী পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের অনুবর্তমে আমাদের দেশের হ্ষর্গায় রমেশচ্ত 
বিলাতী দত্ত মহাশয় বেদের ব্যাধ্যায় এই নিরুত্তকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 

পতিতের ভূল তাহার ফলে তীহার ব্যাখ্যা এক নূতনরকমের হইয়াছে এবং আমরা 
উহা! গ্রহণ করিতে পারি না। ছু” একটি উদ্বাহারণ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । খাখেদে 

আছে-_“মিত্রং হুবে পৃতদক্ষং বরুণং চ বিশ।দসং ধিয়ং বৃাচীং সাধস্তা ।” দত্তসাহ্থেব ইছার 
অর্থ করিয়াছেন-_মিত্র ও নরুণ আসিয়া আমাদের যজ্ঞে ঘৃতানুতি 'প্দান করুন। 

যাস্কের অর্থ__পুত দক্ষ মিত্র (সূর্য্য যে সমস '-এধার উপরে থাকেন, তখন 
তাহার নাম মিত্র ) ও শক্রনাশক বরুণকে (সুধ্য খন অঁফেদেশে গমন করেন তখন 

তাহার নাম বরুণ) আহ্বান করি, তাহারাই উদক প্রেরণায় কর্ম সম্পাদন করিয়! 
থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ “খ' ধাতুর অর্থ করিয়াছে “চাষকরা”। অতএব 

'আর্্য” কথার অর্থ--'চাব' | যাস্ক, “আর্য কথার অর্থ করিয়াছেন--“ঈশ্বর পুত্রে”। 

য!ক্ষের নিরুক্ত পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে খুরিতেছে, 
ইহা বেদের খধিগণ গুচারিত করিয়াছেন । | 

ষড়দর্শনের নাম ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতপ্রল, মীম।ংসা ও বেদান্ত। গ্রীল 
মধুসুদন সরম্বতী মহোদয়ের 'প্রস্থান্ভেদ” নামক স্ুুবিশ্যাত গ্রন্থে এই ছয়দর্শন্ের সার 

মণ্ম সঙ্কলিত হইয়াছে । সরম্বতী মহোদয় ঘড়দর্শনের সার সঙ্কলন করিয়া দেখাইয়াছেন, 
বড়দর্শনের মধ প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বিরোধ নাই। ইহার ভিন্ন ভিন্ন ভূমি হইতে, 
বিভিন্ন প্রকারের বিচারণা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বেদ-প্রতিপান্ধ একই মহাসত্যোর 
ভিগ্ন ভিন্ন দিক্ দেখাইয়াছেন। শ্রীল মধুসুদন সরম্ধতী মহাশয়ের এই মত বর্তমান 
সময়ের প।শ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরম সমদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ৃ | 

ভারতীয় দর্শন জগতে অতুলনীয়। এই ভারতবর্ষের 'আম্যধধিগণই পৃথিবীর 
আদিম উপদেষ্টা । প্রতীচ্য পণ্ডিতের! ইহা পূর্বের স্বীকার করিতেন না। তীহারা মনে 
করিতেন গ্রীস্দেশই সভ্যতার জনক | কিন্তু এই মত "এখন জর ধাঁড়াইতে পাড়িতেছে 

মা। মিশরদেশের পিরামিভ্ খনন কর1 হইতেছে, তাহা হইতে অনেক নৃতন নূতন 



৬ বর 
তথ্য. আরিষ্কৃত হইতেছইে। “খৃানদের ধর্মশাস্ত আশ্রয় করিয়া পাশ্চত্যি পণ্ডিতের ' 
মানবজাতর ইতিহাসকে ছয়হাঞার বশুসরের ব্যাপার বলিয়। মনে করিতেন, এবং 

সেই . কথাই দৃঢ়তার সহিত প্রচার. করিতেন। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠপুস্তকে ও 
সেই সব কথা লিখিত আছে, আর ক্সামর! না বুঝিয়া শৈশবে সেই সব কথা মুখস্ত 
করিভাম। অমার্দের শিক্ষকগণ এই. দেশেরই সন্তান, তাহারাও আধ্য খধিগণের 

বংশধর, কিন্তু তাহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগথের এই ভূল সিদ্ধান্ত বখন জামা?দর 

মুখস্ত করাইতেন তখন আমাদিগকে কিছু ধলিয়1ও দিতেন ন|। বাল্যকালের এই ভ্রান্তি 

নিবন্ধন, আমরা শাহেঅবিাসী হইয়া গড়িয়াছি। 
কিন্তু এই মত এখন), এপু্ণরূপে খণ্ডিত হুইয়াছে। প্রাচীন মিশর, আসিরিয়া, 

বাঁধিলন্ গ্রসভৃতি দেশের সথবিকা খনন করিয়া সভ্যতার বিবিধ নির্দণন আবিষ্ষার কর! 
হইতেছে, আর সেই সব ক্ির্শনের সাহায্যে ক্রমশঃ বুঝিতে পাঁরা যাইতেছে, এই দেবনিম্মিত 

কর্মভূমি তারতবর্ধই জ্ঞা্, ধর্ম ও সত্যভার আঁদগরনক। ভারতবর্ষ হইতেই সত্যতার 
আলোক পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে বিকীগ্গিত হইয়াছে। 

বুদ্ধদেব ভারতবর্ষেরই সন্তান। তিনি জ্ঞানবাদ আশ্রয় করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ের 
আর্চসত্যতার প্রন্তাব বিরুদ্ধতা কারলেও ভীহার উপদেশ উপনিষদেরই একাংশ । বুদ্ধদেবের 

: খুধুদ্ধদেব।  ধন্ম ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা বীশু- 
খুষ্ট কর্তৃক প্রচারত অহিংসা ও প্রেমের ধন এই বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্থনেই প্রবর্তিত, 

ই! পাশ্চাত্য পগগুতগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন। মহাত্মা! বীশু তারতবর্ষে 
আসিয়াছেলেন এবং যোগ শিক্ষ/ করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ আছে। যীশুখুষ্টের 
বছপুর্ষেধে গ্রীস্দেশে যে লমুদয় দার্শনিক মহাপুরুষ জন্মাইয়াছিলেন তীহারাও ভারতের 
শিক্ষায় শিক্ষিত হুইয়াছিলেন। অমেরিকা দেশে এমন অনেক প্রাচীন চিহ্ন আছে, 

যাঁছা দেখিলে মন হয় যে ভারতের আধ্যগণের ধশ্মহ একদিন সে দেশের ধর্ম ছিল। 

যাবাধীপ প্রভৃতিভে এখনও হিন্দু রহিয়াছে । সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষ কি ছিলেন, 

ত।জ তাহা আমাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা 'করিয়! দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্য 
পগুতগণের কথার প্রঃ তধ্বনি কঝিলে আমরা বঞ্চিত হইব। 

প্রীবৈকুণ্টনাথ মহা পাত্র 
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স্থপর যুগের সমস্থা 

ভীতু সকলই জানেন বা জানিতেন? কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের বোধ কাহারও উপর জোর 
করিয়া চাপাইতে চাহেন না। তিনি কখনই ইচ্ছা করেন নাষে অন্ত কেহ অন্ধভাবে, না বুষিয়া 
তাহার মত মানিয়! লউক| প্রত্যেকের লত্যবোধ তাহার নিজের ভিতর হইতে তাহার বাস্তৰ 

অভিজ্ঞতার সাহায্যে ফুটিয়া উঠুক; জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বার! গ্রতোকেই জ্ঞান ও শক্তি লাভ করুক, 

ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভি গান়। 
ছাপর যুগের শেষে আমাদের সমাজের ভিতরটা একেবারে পচিয়| গ্িয়াছিল, কিন্তু বাহির হইতে 

টদিথিয়া নকলে তাহ! বুঝিতে পারিত না, শ্রবং এখনও পারিবে না। সমাঙ্জে যাহারা বড়, সামাজিক 

শক্তির যাহার! নিয়ামক, তাহার! যাহা করে, লোকে মনে করে তাহাই ভাল। যদিবা ফেহবোবে 

তাছা! মোটেই তাল নছে, শাহা হইলে সে তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারে না) হদিই ৭ বলে তাহ! 

হইলে তাহার কথা শেমেই বাকফে? এবড ভয়ানক অবস্থা । | 

দেববত ভীম্ম, ঠাহার চরিব্রের তুলনা নাই । তিনি জানিতেন, খুব ভাল করিয়াই জানিতেন, 

দর্ধেযোধন মুর্তিমান পাপ! জানিরাও ঠিনি শেষ পর্যন্ত ছুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। ইহার অর্থ কি? 

দ্বোণাচার্য্যকে ও সাধুপুরুষ বলিতে হষঈটবে, কৃপাচার্যাও ভাল লোক, কিন্ত তাহারা ও চূর্য্েধনের পক্ষে। 

ইহার কারণ কি? মহাভারতখানি তাল করিয়া পড়িয়া ইহার কারণ বি হছইবে। এই কারগ- 

গুলি বুঝিলে গীতার উপদেশ বুঝিতে পার" যাইবে। 

শ্রীকৃষ্ণ গ্রথম হইতেই এমন'ডাবে চলিয়াছিলেন, ঘটনাগুলিকে এমনভাবে পরিচালন! ননী 

ছিলেন, যাহাতে সমাজের ভিতয়ের গলিত ও দুনিত অংশ বাহিরে বাক্ত হইয়া! পড়ে এবং য'হায়। চিন্তা 

করে, তাহার] যেন ধরিতে পারে 'ও বুঝি.ত পারে, সমাজের ভিতরের অবস্থা! কিরূপ? 

মহারাজা মৃিষঠির ধর্পুত্র, তিনি পণ রাখিয়া পাশা খেলিগ্রা নিজের ভ্রীফে পর্য্যন্ত শত্রুর হাতে 
বিলাষয়া দিলেন। কুরস্্ীকে সভার মধ্যে বিবস্কা করিবার জগ্ভ চেষ্টা হইল, সভান্থ সকলে তাহা 
নীরবে বলিয়া বসিয়া দেখিলেন। এই প্রকারের সামাজিক 'জীবন ধ্বংস হওয়াই আবশ্টীক! কিন্তু 

কে ধ্বংস করিবে? যদি ধ্যংসই করিতে হয়, তাহা! হইলেও £ধাহ! করিবে ভাবিয়া যুঝিয়া করিও । 
আর 'ভাল বা মন্দ, বাহা। কিছু ভাঙ্গিতে যাওনা কেন, গড়িবার ব্যবস্থটি! পূর্ব হইতে করিয়! ভা্গিবার 
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ক্ষার্থো হাত দিও) প্রীত তাঙ্গিবার বাবন্থ! করিয়াছেন, কিন্তু ভ।ঙ্গিবার ঠিক পূর্বেই পুনর্গঠনের 

উপকরণ দিগাছেন। ভগবদ্গীতার দেই উপকরণগুলি রহিয়াছে। আমাদিগকে সেগুলি বুঝি! ' 

দেখিতে হইবে । | 
গীতা! পুনর্গঠনের যে উপঞরণ দিয়াছেন, তাহার প্রধান কথ! অন্তনৃর্টিসম্পন্ন হইয়। প্রত্যেককে 

সর্ধাগ্রে আত্মজরী হইতে হবে এবং ভিতর হইতে আত্মার আলোকে জগৎকে ও সমাজকে নূতন 

করিয়! গড়িয়! তুলিতে হইবে-বাছিরের কোন বীধা-ধর! নিয়ম বা ৰিধির দ্বারা নহে। প্রথম চাই 
আব্ম-জয় 9011-7798975 জার 109 0210 691১0 19-11)909 01017) 20110 « 

২। আত্মজয় ও তাহার প্রণালী 
আত্মজয়, এই কথাটি খুব গুবিধাজ্রনক কথ! নহে। তবে আত্ম! বলিতে দেহকফেও বুঝায় আবার 

এই ব্যবহারিক “আমি'টাকেও বুঝাগ্ধ। খত্মজযর বলিতে বুঝায় এই, যে আমার যাহা প্রকৃত আমি, 
স্বাহাকে আমি ভুলিয়। গিম্বাছি এবং মিথ্যাকে সতা বলিয়া, যাহা অস্থায়ী তাহাকে স্থায়ী বলিয়। মনে 

স্করিতেছি। এই যে ভূল, এই ত্বুলের হাতে পরিত্রাগ লাভ করিয়! আমার প্ররুত 'আমি'কে ধরিতে 
হইবে । এমন করিয়া ধরিব, যে আর ছাড়িব না। এমন করিয়। ধরিব যে সুখছুংথ ভালমন্দ লাভ 

লোকলান যাহাই ঘটুক না কেন, সেই স্থরূপের ভূমি হইতে বা সেই সত্যবোধ হইতে কিছুতেই 

বিচলিত ব বিভ্রান্ত হইব ন|। গীতার দ্বিতীর অধ্যায়ে এই অবস্থার কতকগুলি নাম দেওয়া হইয়াছে। 
১। স্িতপ্রজ্ঞ ২। স্থিতধী৩। সমাধিস্থ এই অবস্থারই আর একটি নাম-_-৪। ত্রান্সীস্থিতি। 
গীতার ছ্িতীয় অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কথা আছে, যেগুলি এই অবস্থারই পরিচায়ক যথা 
নিশ্সৈগ্ুপা, নিহন্ঘ, নিত্যনত্থস্থ, নির্যোগনক্ষেম, আত্মবান্, যোগস্থ। এই কথাগুলির দ্বার! যে অবস্থা] 

বুঝান্ন সেই অবস্থাতেই সর্ধ গ্রথম আমাদিগকে চিন্তা করিয়া বুবিদ্না লইতে হইবে। এজন্ত ধারণ! ও 
ধ্যান ছর্থাৎ নিনমিতরূপে গভীর চিন্ত। আবশ্তক । আমি কি হইতে চাই, কি অবস্থায় পৌছিতে চাঁই, 

যাঙজার প্রারস্তই তাহা বুবিয়া লওয়। আবষ্কক, এবং পথে অগ্রসর হইবার সময় তাহা মনে রাখ! 

আ'বস্ক, নতুব। পঞ্-ভুষ্ট ও বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা । অনেকে মনে করেন, এবং পূর্বকাগে 

ঘধিকাংশ লোৌকেই মনে করিতেন যে, ধর্ম সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বড় বড় কথা লই! 

আলোচন! রর়ার প্রয়োজন নাই। শাস্র আছে, গুরু আছে, তাহাদের উপদেশ আছে। সেই উপদেশ 
শুনিয়া! তদমূসুয়ে কাধ, করিয়া ধাও। কর্ম করিতে করিতে ক্রমশঃ আপন! আপনি সকল কথা 
বুঝিতে পাকে, এব যাহ! ছাবার তাহা হইবে.। প্রথম হইতেই 'জিজ্ঞাদ! করিয়া কোন ল1ভ নাই 
এবং ক্িজাস।, করিণে গ্রে উদ্ধর পাইবে ত1হ] বুঝিতে পারিবে ন।।. এই উপদেশ তাল হইতে পারে, 
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কিন্ত এই উপদেশ অন্ুস'রে কাজ করা সকলের পক্ষে সম্ভব কি ন। তাহাই বিবেচা। তাছার পর 

"শান্তর ও গুরু। শান্তর অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্ত্র সতা শাস্ত্র কি না, গ্রত্যেক গুরু সতা গুরু কি না, এক 

শাস্ত্রের সহিত অপর শাস্ত্রের, ক গুরুর সহিত অপর গুরুর পার্থক্য হয় কেন, এই প্রশ্ন মানুষ মাত্রেরই 

মনে হওয়া স্বাভাবিক । জোর ক'রয়া বা ভয় দেখাইয়া মানুষের মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্ন বিন 

করিলে মানুষের পারমার্থিক কল্যাণ হইব না-দাকরুণ স্মকল্যাণ হইবে। শীন্থ সতা এবং অব*ন্বনীয়। 

গুরু সত্য এবং অনুমূরণীয়, একথা গীতা খুব স্পট করিয়। বলিয়াছেন। কিন্তু শান্ম ও গুরু যে সত্য 

তাহা বুঝিষ্কে হুইলে এবং তাহা বুঝিরা তাহাদিগকে ধরিতে হইলে, আমার ভিহরে কিছু থাকা চাই। 

সেই যে “কছু”, তাহ! লাভ কারবার জন্য প্রারস্তে কিঞ্চিৎ সাধন] আবগ্তক ! : 

কথাট। আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কুকুক্ষেত্ের মহাযুদ্ধ আরস্ত হইতেছে, এই 

মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাশক্তি ধবংস হইবে, সমাজের প্রাচীন বন্ধনগুল ছছন্ন ভিন হইবে। বক" 

ক্ষেত্রের মহাধুদ্ধের পর দ্বাপর যুগ আর অতি অল্প দিন মাত্র থাকিবে, তাহ!র পর কলিযুগ আ'সয়। 

উপস্থিত হইবে। কলিসুগ বাক্ষি-স্ব'তন্তের যুগ । এই কলিনুগে গত্যেক নরনারী নিজেকে স্ব ধীন 

ও স্বপ্রতি্ঠ বলির. অনুভব করিতে চেষ্টা ক্গিবে, প্রতোক নর নাীর জদয়ে এই অনুভূতি হঠাৎ এক 

দিনে জাগয়। উঠিবে না। প্রান জগতের 2হহ্ার, ভাস ও ববন্কারস চত এই নৰ ভাবের পুনঃ 

পুনঃ সংগ্রাম ও সঘর্ষ হইবে. £ই সংঘর্ষ কন এক পক্ষ কখন অপর পক্ষ জয়লাভ করিবে। কিন্ত 

আ?র সংঘর্ষ হইবে। এই ভাবে যে কহঞ্চাল চলবে তাহার দ্বিরতা নাই। উচ্চজ্খল ঠা, য থচ্ছা" 

চার, নৈতিক পতন প্রভৃতি এই সংঘর্ষের আন্ুসগ্গক ও অব্যন্তাবী ফলরূপে উপস্থৃত হইৰে। কিন্তু 

যাহাই হউক, কলিষুগের যাহা ভাব অর্থৎ বাক্কি-স্বাতস্ত্রোর ভাগ ক্র নক্রমঠাহা গতিহ লাভ করিবে। 

্রীমপ্তাগ বের দ্বাদশ স্বদ্ধে এই সমুদয় কথ বলা হইয়াছে । আমাদের অনেককে হয় ত এই ব্যক্তি- 

স্বাশ্ঞ্রেবর ভাব ভাল লাগিবে না। আমর] ইহাকে স্বৈরাগার বলিয়া ত্বণা করিব) কিন্তু ধি'ন নিত্য 

কুরুক্ষেত্রের সারথি এবং ধাঠার! সেই শিত্য সারির সৈনিক, তাষারা ঘ্বণা করা, উপেক্ষা কর) ও 

পররিতাগ কর। কাহাকে বাল জানন না। যাহ] অবশ্যন্তাবী তাহা,ক তাহার] বীরের মত গ্রহণ 

করেন এবং কেমন ক'রয়া গ্রহণ করিতে হয়) তাহা! জানেন। আজবাহা কুৎসিত তাহারই ভিতরে 

সুন্দর লুকাইয়। রহিয়াছে । ভয় পাই ও না, ব্যস্ত হই 9 ন!. অপেক্ষা কর। আজ যাহ! ভাষণ, তাহারই 

ভিতর "মধুর লুকাইর! মাছে) ভগ্ন পাইও না, বান্ত হইও না, অপক্ষ। কর। ন্মতরাং এই ঝক্জি-. 
স্বাতগ্ত্রোর ভাব উপেক্ষণীয় নছে। ইহ রও স্জাবহার আছে। গীতা সেই সহাবহারের ওপাশী ও 

পদ্ধতি বলিয়৷ দেওয়] হইয়।ছে ১ ইহাই গীতার বৈশিষ্টা। গীতার বাণী যে যুগে ঘোধিত হইয়াছে সে যুগে 

অনেক শান্ত ছিল, অনেক গুরু ছিল কিন্তু শরষণ, বেদব্যাস ও অল্জুন চিরল্মরণীয় হইয়াছেন। 

ডি 
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এই কারণেই গীতা মানুষকে অন্থভাবে কোন কর্ম করিতে ন। বলিয়া! জীবনের যাহা চিরস্তন 
আদর্শ তাহারই কথ! বলিলেন, 'নান! প্রকারে সেই আদর্শ ব্যাখ্যা! করিলেন, এবং সকলকেই" 

বলিলেন--তোমর! এই আদর্শে অবিশ্বাস করিও না। এ সম্বন্ধে কোন সনোহ নাই। তোমরা 

সর্বদ1 এই আদর্শের ধারণ! ও ধ্যান কর। আমর এইবার একটি একটি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কথাগুলি 
লইয়া এই আদর্শ সন্ধে আলোচনা করিতেছি। 

ণ ৩। স্থিতণ্প্রজ্য 

' অর্জুন ভগবান্ শ্রীকঞ্চের উপদেশ শুনিতে শুনিতে প্রশ্ন করিলেন -“স্থিত-গ্রজ্ঞ' কাহাকে 
বলে? এন্থি্া প্রতিষ্টিতা আত্মনাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্ত" আত্মনাত্মবিবেকের ছারা অর্থাৎ ইহা সং 
এবং ইহা! অসৎ, এই বিষয়ের সর্ব] বিচার করিতে করিতে যে বুদ্ধি বিফশিত হয়, সেই বুদ্ধি বাহার 

স্বপ্রতিঠিত হইয়াছে তিনিই স্থিত-প্রজ্ত | পুত্রৈষণা, বিভ্বৈষণা, লোটিকষণা, এই এধণাত্রয় যিন্নি 

পরিত্যাগ করিয়াছেন--যিনি নিঙ্গের সুখ বা স্বিধার জন্ত বাছুরের কোন ব্যক্তি ঘা বস্ত্র অপেক্ষা 

রাখেন না, যিনি আস্মারূম ও আত্ক্রীড় তিনিই স্থিত গ্রঞ্তজ। আঁচাধ্য শঙ্কর গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
পঞ্চানন শ্লোকে এইভাবে কথাটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই অবস্থাই আদর্শ অবস্থা, প্রত্যেক 

মানবকে এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে। প্রথম হইতেই নিয়মিতভাবে এই অবস্থার ধ্যান 

কবিতে হইবে, আর এই আদর্শ অবস্থার সহিত তুলন। করিয়া প্রতিদিন বিচারপুর্বক বুঝিতে হইবে, 
আমার প্রকৃত অবস্থা কি? একজন ধর্ম্বুদ্ধিতে পরের উপকার করিতেছে, নিজে হয় ত 

পরোপকার কার্যে সর্বস্বান্ত হইয়।ছে, কিন্তু কেহই ত্হ বুঝিল না, কেহই তাহা হ্বীকার করিল 
না। যাহার! উপকৃত হুইল তাহারাঁও বুঝিল না। বরং উল্টা হইল। লোকে ভাবিল, ইহার 
কোন গুড় মতলব আছে।. এনপ অবস্থায় কি হয়? পরোপকারী সাধু লোকেরও মন খারাপ 
হইয়া যায়, তিনি হয়ত মনের ছুঃখে লোকের নিন্বা করেন, নিজের প্রশংসা করিয়! বেড়ান। 

এ প্রকারের অবহ্থা। আঅধঃপতনের অবস্থা । ঘাহার ভাল কাজ করিতেছে আর জোগাড় 

করিয়া নিজের অন্থুগত লোকের হার! নিজের প্রশংস! গ্রচার করিতেছে, তাহাদের কথা ত আলোচনার 

বিষয়ই মছে। তাহার! নিতান্তই সংসারের বন্ধ ও সাধারণ জীব। ধর্ররাত্য বা আধ্যাত্মিক 
জীবনের সহিত তাহাদের কোনরূপ সম্বন্ধই নাই। তাহার! ঈশ্বরও মাঁনে না, আত্মাও মানে না। 

আমার যাহা কর্তবা আমি তাহা করিব, আমি যাহা আমার ধর্ম বলিয়া অনুভব করিব, 

অনগ্গসভাবে তাহা পালন করিব। সংসারের মানুষ তাহা! জানিল কি জানিল না, বুঝিল কি 
বুঝিল নাঁ, মানিল ফি মানিল না, সে চিন্তাই মনের মধ্যে জাগিবে না। আমার পুরস্কার, আমার 
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ভিতরে, বাহিরে নহে, এই মহাঁপত্যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করত হইবে। এইগপ প্রতিজ্ঞা 
যিনি করিয়াছেন, এবং অটলভাবে এই প্রতিজ্ঞ পালন করিতে ধিন প্রস্তুত, তিনিই গীতার 
ধর্মের অধিকারী । ' আমাদিগকে আত্মারাম হইতে হইবে। নিত্য পরমানদ আমার ভিতরে 
আছেন, নিজের ভিতরে সেই পরমানন্দ লাভ করিতে হইুবে। 

অর্জুন ভগবান্কে যে প্রশ্ন করিলেন, সেই প্রশ্নটি একটু ভাবিয়া! দেখা দরকার । আচার্য্য 
সেই প্রশ্নটির বিস্তারিত ব্যাথ্যাও করিয়াছেন 

অঞ্জুনের গ্রশ্ন__ 
স্থিতগ্রজ্ঞন্ত কাভাষ! সমাধিস্ম্ত কেশব । 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ 

শ্ীমধুহদন সরস্বতী মহোদয়ের টীকানুসারে শ্রোকটি বাখাত হইতেছে । সমাধিস্থ স্িতপ্রজের 

লক্ষণ কি? লোকে কি লক্ষণ দেখিয়া! বুঝিবে ইনি সমাধিস্থ স্থিত গ্রজ্ঞ ? সমাধিভঙ্গের পরের 
অবস্থার নাম ব্যুখিতচিন্ত । ইহাকে স্থিতধী বলে। যিনি স্থিতধী স্থিত-গ্রজ্ঞ, তিনি কিভাবে কথাবার্তী 

কহিয়! থাকেন। তিনি কিভাবে বাহিরের ইন্জিয়গণকে শাসন করেন? যখন ইদ্রিয়গণকে নিগৃহীত 
না করেন সে সময়ে কিভাবে বিচরণ করেন? অজ্জুন চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞানা করিলেন। সমাহিত 
স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে একটি, আর ব্যুখিতচিন্ স্থিত গ্রজ্ঞ সন্ধে তিনটি। 

কিন্তু প্রশ্নগুলি সবই বাহির হইতে করা হইল। অঞ্জন যেন ভাবিতেছেন তিনি বাহিরের 

লক্ষণের ছারা এই সগুদগ্ন ব্যাপার বুঝিয়া লইবেন। সংসারের স্থুলবুদ্ধি লোকেও তাহাই করে। 
ধাহার সাজসজ্জা! আছে, এঁশবর্ধ্য আছে, বড় বড় মঠমন্দির আছে, বড় বড় শিষ্য আছে, তিনিই বড় 

সাধু। সংসারের স্থুলবুদ্ধি লোক, যাহার। অন্তর্জগতের' ব্যাপার একেবারেই বোঝে না, তাহার 

এইরূপ মনে করে, এবং এই সব বহিষ্মথ লোককে অধীনে রাখিবার জন্য সাধু নামে পরিচিত 
বহুলোক সংপারের বিষয়াসক্ত লোক অপেক্ষাও অবিক অসাধু । সাধু নামে পারচিত অথচ 

বিষয়সম্পান্ত, মামলা! মোকদ্দমা, জাল দলিল, জাল উইল, মিথ্য! সাক্ষ্য, দাগ, নরহত্যা গ্রাভৃর্তিতে 

সর্বদাই ব্যন্ত। অথচ সেই সব লোকে 'সাধু” নামে পরিচিত। ইহ অপেক্ষা মানবজাতির 
অধঃপতন আর কি হইতে পারে? এই গেল গ্রচলিত ও অধঃপতিত সাধুগিরির একদিক । আর 
একদিক্ ভেক্কি, বুজ রুকি, ইন্দ্রপ্রাল বা প্রবঞ্চনা। মোটকণা মানুষ বাহিয়্ের ব্যাপারের সাহায্যে 
*স্থিতপ্রজ্ঞ' বুঝিতে চায়। ্ | | 

শীভগবান্ উত্তরে যেন বলিলেন, অর্জুন, বাহিরের লক্গণের দ্বার বুঝিতে গেলে বঞ্চিত হইতে 
₹ুইবে। 
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প্র রি রি 

॥ 

প্র্হ!তি যদ| কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মন্যেবাত্মন। তুষ্টঃ স্থিত প্র্স্তদোচ্যতে ॥ 

প্রথম কথা, সমুদয় কামন। গ্রকষ্টরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মনের ভিতর, হদগ্রে ভিতর যত 

প্রকারের কামন। প্রবেশ কগিয়াছে, সমুদয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমুদ্র কামনা প'রত্যাগ 

করিণে তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। তাং! হইলে মানুষ যে উন্মত্ত বা গ্রমত্ত হইগা যাইবে? 

ইহার উত্তরে বলিলেন _তাহা। হইবে ন।। পরণার্থদর্শনরূপ যে অমুতরস, সেই অমৃতরসলাতের দ্বারা 

তিনি ধন্ত ও পুর্ণ হইবেন । এই অবস্থার নাম স্থিতপ্রজ্ঞ। ইহাই অ'চার্ধ্য শঙ্করের অভিপ্রায় । 

এই অবস্থাটি আমাদিগকে সর্ধদ! ধ্যান করিতে হইবে। এই কারণে এই অবস্থাটি খুব 

বিস্তারিতরূপে শ্রীভগবান্ বপিয়াছেন। জীবনে যদি নানারূপ ছুঃখ ঘটে, তাহা নীরবে সহা কৰিব, 
উদ্বিগ্ন হইব না, কর্তবাতুষ্ট হইব না। সুখ যর্দি আসে তাহাঃ প্রতি স্পৃহা থাকিনে না। নখের 

ভিভরেও যেমন মনের অবস্থা থাকবে, সুখ চলিয়া গেলেও মনের অবস্থা ঠিক লেইরূপ থাকিরে। 

আসকি, তর ও ক্রোধ একেবা'র অপগত হইবে। 

এই প্রকারের অবন্থ।লাভই গীতার ধর্ম। আমর] গীতার মাহাআ্বাও শতঘুথে বর্ণন' করি, 

আর ধর্মজীবন লাত করিবার জন্ত হয় কোন নামজাদা অলৌকিক শাক্তসম্পন্ন গুরুর অন্বেবণ করি, 

ন| হয় একট কিছু আপ্গুব কাণ্ড আশ! করি। গীতার ধর্ম অতিশয় হুবোধ্য। ছৃঃখও সকপের 

জীবনে ঘটে, সুখ যে আ.সনা তাহা! নহে। আসঞ্তিও সকলেরই আছে, ভয় এ৭ং ক্রোধরও 
অসস্তাবনাই। এই লকলের মধ্য পঠ$য়। যদি সর্বদ। মনোযোগী হইয়। নিজের মনের উপর পাহারা 

দেওয়া যায়, তা] হইলেই প্রীত ধর্মসাধনা হই.ব, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হইবে । আমার 

ভয়, ক্রোধ ও আলক্তি কমিতেছে [ক না. ছঃখের মধ্যে নিরুদ্ধপ্ন হইঠে পারিতেছি কি না, স্ুগে স্পৃহা 
আক কিনা? এই সমুগধয় প্রশ্নের উত্তর কে ধিবে? কোন গুরু পুরোহিত তা অবভার নূহ, 

আমাকেই আমার আম্মার অন্তর্ধামী উভগবানের নিকট এই প্রপ্রগুলর “উত্তর দিতে হইবে। 

প্রতদদন এই প্রগ্রগুণির উঠ$র দিতে চেষ্টা করা যাউক, তাহ হইলেই ধন্মলাত হইবে। আজগুবির 

অন্থেষণে ওীবন নই করিতে হইবে না, মুকুবিব ধ'রবার চেষ্টায় মন্ঠষ্যত্ব বিলজ্জন দিয়া পশ্ুত্বের মধ্যে 

অধঃপাতিত হইয়। ছেষ্ট। কথিয়। আত্মবাতী হইতে হইবে না। ইহাই গীঠার ধর্ম-_বর্তমান যুগের 
একমাত্র নিরাপদ ধন্ম বা নিরাপদ ধন্মের ভিন্তি। 

মানুষ স্থিতপ্রপ্ত কি না, তাচার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা কি না, ইহ! বুঝিবার সহ্পায় কি ত'হ.ও 

হীতগবান্ শ্ীমুখে বালয়াছেন। ইন্্রয়গণ, যদিও আমার উন্জ্িয় বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তা'ার। মান 

অমতে নিগ্ নজ বিষয়ের অভিমুখে ছুটিতছে। আমিও ইন্জিষগণের পশ্চাত পম্চাৎ কখন বনচ্যায 



গীতার ধর্মা-শ্থিত-প্রজ্জ 8৫ 

আবার কথন স্বেচ্ছার ও সানন্দে ছুটতেছি।.বঞ্চিত হইতেছি, কষ্ট পাইতেছি, তথাপি ছুটিতেছি, বুঝিয়াও 
বুঝি না। এমনই দুরবস্থায় পড়িয়াছি। আমার ইচ্ছাশক্তির এমন সামর্থই নাই যে ক্ষণকালের জস্ও 

ইঞ্জিয়গণকে নিজের শাসনাধীনে আনি। এই প্রকারের শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ৯ইবে। 

কচ্ছপ যেমন ইচ্ছামত নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুটাইয়া লইয়া! নিজের ভিতরে প্রবেশ করে, আমাকেও 

সেইরূপ ইচ্ছামাত্র ই স্ত্রয়গণকে তাহাদের গ্রীতিকর বিষয়মূহ হইতে টানয়া লইয়া নিজের ভিতরে 
রুদ্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থার নামই আত্মজয়ের অবস্থা। কি প্রকারে ইহ! হইতে পারে % 
উত্তর---ইচ্ছাশক্তির অনুণীলন-_1)9%9101)079106 0৫ 0)০ ঘ1]]--ছাড়া ইহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 

কোন অলৌকিক উপারে ইহা হইবে ন1। মন্ত্র, ক্রিয়া বা গুরু সাহাধ্য করিতে পারে, কিন্তু 

আমাকেই অভ্যাাদ যোগের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করিয়। এই ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করিতে 

হইবে। | 

রোগের দ্বারা, উপবাসের দ্বারা, অস্বাভাবিক ক্ৃচ্ছব্রতের দ্বারা এবং ধধিযোগের খর! 

ইন্ত্রিয়গণকে দুর্বপ করিয়া তাহাদেয় ক্রিয়াশক্তি ন্ট ক রয় সংযত করা যায়। কিন্ত তাহা কারলে 

সর্বনাশ হই.ব, সাবধান! ইন্দ্রয়গুলি অক্ষম হই] বিষয়ভোগে বিরত হইবে ঝটে, কিন্তু ভোগের বাসন। 

ভিতর হইতে যাইবে না। বরং ভে'গশ'জ্জ যত কমিবে, ভোগাসক্তি তত বাড়িয়া যাইবে। তাহা 

হইলে এই অভিলাষ কি প্রকারে যাইবে--গীতা বঙিলেন__“পরং দৃষ্। নিবর্ততে |” গ্রীধর স্বামী 
ব্যাখ্যা করিলেন -“পরমাত্বানং দু্টান্ত স্থিত গ্রন্তস্ত স্বতো নিবর্ততে ।” পরমাত্মাকে দ্খন করিয়া 

যিনি স্থিত প্রজ্জ তাহার অভিলায আপনা হই'তই নিবৃত্ত হয়। গ্লীতার মত--" 

ঙ বশে হি বস্তেজিয়াণি তন্ত প্রন্ত। প্রতভিষি ত1 

ইন্দ্িয়গণকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তিনি স্থিত প্রজ্ঞ | | 

গীতা প্রচারিত হওয়বর পর যখন আনাদের দেশে অসংখ্য ধর্মনগুলী প্রবন্তিত হইল, ধর্দদ যখন 

লোক ঠকাইখার সব্ধপ্রান উপায় হইয়া পড়িল, তথন আর ইন্দ্রিয়-সংঘমের প্রতি জক্গ্য হাখিবার 

উপদেশ থাকিল না। তখন বল হইতে লাগল-_ অমুকতীর্ঘে অনুক (তিথিতে স্নান করিলেই বৈকু্- 

লাভ, অমুক জায়গায় অমুক মোহান্তের পারে এই পরিমাণ মোহর দিণ্ছইে গোলোকে র চাবি খু[লয়া 

যাইবে, অধুকের কের মাল! গলায় দিলেই মোক্ষ, আর অমুক রঙ্গের মাটি এতথানি মাথিলেই 

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ; গ্রাম | মাতা, তিলক, ভীথধাত্র। বিগ্রহদ*ন গুভৃতির উপকারিতা থাকিতে পারে, 

কিন্ত ত্বাহ! গৌণ, ইন্্িঘ-গণুতে সংযত করা, চিন্তকে শুদ্ধ করা ইহাই মুখা। গীত এই মুখ্য 

ধন্মই জগতে প্রচার ক'রয়াছেন। ইন্দরিক়্গণ বশীভূত হইলেই প্রসাদ তাত হইবে।. এই গ্রসামই 

স্বা্য। এই জআবস্থ।রই নান 
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“১81 ্রান্ষী- স্থিতি | 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষের তি তিনটি শ্লেকে শ্ীভগবান্, এই অবস্থা কি, তাহা বুঝাইয়াছেন 

- আপুষধ্যমাপমচলগ্রতিষং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদধৎ। 
,তদ্বৎ কাঁমা'ষং গ্রবিশস্তি সর্ষে স শাস্তিমাপ্পোতি ন কামকামী॥ 

বিহার কামান্ যঃ সর্ধান্ পুমাংস্চরতি নিষ্পৃহঃ| 

নির্মমোনিরহস্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ 
এষ৷ ত্রান্ধী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং গ্রাপ্য বিমুহাতি। 

্িত্ান্তামস্তকালেংপি বরন নির্ববাণমৃচ্ছতি ॥ 
দেশদেশীস্তর হইতে কত শত নদনদী সমুত্রে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু সমুদ্র যেমন তেমনই আছে।, 
সেজন্ত সমুদ্র মিজের মর্ধ্যাদা অতিক্রম করে না, বিক্ষুন্ধ বা বিচলিত হয় না। সেইরূপ বিষয়সমূহ 

অন্তৃষ্টিস্পন্ ষুনির ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু তিনি ভোগের দ্বার! অবিক্রিয়মান। এই অবস্থাই শাস্তির 
অবস্থা। যেব্যক্কি ভোগকামনাশীল, সে কখনও এই শাস্তি পায় না। 

এই প্লোকটি গ্রীধর স্থ/মীর পদাস্কানুদরণ করিয়া বাখ্যাত হইল। শ্লোকটির স্বাভাবিক অর্থ 
এই। বিষয়ের সহিত জোর করিয়া সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কি হইবে? আর জোর করিয়া! সম্বন্ধ ত্যাগ 

করার প্রয়োজনই বাকি? যেজাছে সে থাকুক, যে আসে সে আন্থৃক, যেযায় সে যাউক। দরজা! 
খ্ন্ধ করিবনা। কিন্তু ভিতরে আত্মমংস্থ হইবে। বিষয়ের প্রাপ্তি বা প্রাপ্তি আমাকে বিচলিত 
করিতে পারিবে না। আমি যে মহাঁমু্র, আর বিষয় গুলি যে নদনদীর ভ্যায়। 

ধিনি এই প্রকারে সমুদয় বাসক্গী ত্যাগ করিয়। নিষ্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্মমভাবে অন্তৃষ্টিসম্পন্ 
হইয়া প্রারবধবশে বিষয় ভোগ করেন, তিনি শাঞ্তিলাভ করেন। 

ইহারই নাম ব্রাহ্গন্থিতি বা ব্রচ্ধজ্ঞ।ননিষ্ঠা । ইহা পাইলে আর সংদারমোহ খটে না এই 
অবস্থায় খত্তক্কালে ক্ষণমাত্র খাঁকিলেও ব্রঙ্গলাভ হয় । ' ৃ 

পূর্বের শ্লৌকগুলি বিশেষ বিবেচনা পূর্বক আলোচনা করিতে হইবে। গ্রীথম কণা এই 

প্লোকগুলিতে কামনা-তাঁগের কথ! রহিয়াছে। ফামনাত্যাগ বলিতে কি খুঝায়, প্রথমে তাহাই 

ভাবিতে হইবে। পাথরে কোন জিনিসের যেদন গ্রতিবিদ্বপাত হয় না, সেই প্রকার, এমন 
লোক থাকিতে পারে, ঘাছ!র হৃদয় ও মন কিছুতেই দাড়া দেয় না, কিছুতেই জাগে না, কিছুতেই 

মাতে না। এমন লৌক আছে সংসারের ছোট বড় বিবিধ প্রন্বোনে তাহার হৃদয় আক্রাস্ত ও 
আকুল হয় না। এই শ্রেণীর লৌক কি কামনাভ্যাগী ? উত্তর--না। : এই শ্রেণীর লোক পণ্ডরও 

অধম--ধাতু প্রস্তর শ্রেণীর । 
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পূর্বোক্ত তিন শ্নোকের প্রথম স্লৌকে বলিলেন, ন্দনদীসদুহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, 
সেইরূপ কামনাদমূহ যাহার ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তূ“ কামনার জন্ত,. যাহার কোনরূপ ক্ষোভ 
না হর, সেই ব্যক্তিই ত্রাঙ্গী-স্থিতি লাভ করিয়াছে। তাহা হইলে কএমনার জাগরণ হয় মা, ইহা 
সতা নহে। দ্বিতীয্ন শ্লোকে কামনা-ত্যাগের কথা রহিয়াছে'। 'আুতরাং. কামনা! “জাগবে অথচ 

তাহার দ্বারা অভিভূত হইব না, কামনাসমূহকে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা "বা তৃষ্টিসাধনে প্রযুক্ত 
করিব না, এই সমুদয় কামনাকে অন্তভাবে ব্যবহার করিব, ইহাই গীতার অভিপ্রায় । 

* গ্রন্থ-সমালোচন। 

স্বভাঁবকবি গোবিন্দদাস-_[প্রীহেমচন্ত্র চক্রবর্তী প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী আকারের 

২১৩ পৃষা গ্রন্থ । শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র নিশিত ৭ পৃষ্ঠা ভূমিক| ও ছয়খানি চিত্র আছে। ভাল এন্টিক কাগজে ছাপা1- 

রেশমী কাপড় মে'ড়। ভাল মলাটে বান্ধাই। মূল্য ২২ ছুই টাকা। প্রকাণক _.প্ীপরেশমে।হন হীগদার বি, এল. 

রঙ্গপুব। ] 

বর্তমন বঙ্গের কবিশা-সাহিতো ভাওয়ালের কৰি গোবিনাদাসের একটি বিশিষ্ট উচ্চ ও স্থায়ী 

স্থান ,আছে। এই স্থর্পর হ্বয়ূপ এনখও নির্ণীত হয় নাই। কেবল গ্োবিন্দদাস কেন, তেমন 
সমালোচনা অনেকেরই হয় নাই। সন্দর্ভ'লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষেরও হয় নাই, কবি নিভাকুষ্, 

দেবেন্দ্র সেন বা অক্ষয় বড়ালেরও হয় নাই। যাহা হউক, গোবিন্দদাসের একথানি বেশ ভাল জীবন- 

চরিত বাহির হইল। খুবই সুখের কথা। ধাহার] বাঙ্গলা সাহিত্যকে ভালবাসেন, সাহিত্যের জঙ্কা 

কিছু খরচ কর ধর্ম্বেরই একটি অঙ্গ বলিয়া ধাহার মনে করেন, তাহারা একথানি করিয়। এই পুস্তক 

খরিদ করুন_ঠকিবেন ন1. পড়িয়। সুখী হইবেন । কৰি গোবিন্দদাসের জীবনের শেষ ফোল বৎসর 
এই গ্রন্থের লেখক, কবির সহিত ভাঁল করিয়! মিশিয়াছিলেন, কবির সহিত পত্র-ব্যহার করিয়াছিলেন, 

আর কবির সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। হেমবাবু এই গ্রন্থরচনায় খুব খাটিয়াছেন, 
অনেক উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছেন। এখন বিশেষ দরকার, কবি গোবিদ্দদাসের সমগ্র রচন! 

সংগ্রহ করিয়] স্থলভে এস্থাবলী প্রচার, আশ। করি.কোন উৎসাহী প্রকাশক এই কাঁধ্য করিবেন। 

শ্রীযুক্ত শিবরতর্ন মিত্র মহাশয় কর্তৃক লিখিত এই গ্রন্থের ভূমিকা আমর! পূর্বে ছাপাইয়াছি। 

হ্ৃতরাং, বিশেষ, কিছু; নূতন কথা, আপাততঃ বলিবার নাই। আমর] প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে 

এই গ্রস্থখাঁনি ষেরূপভাবে সামগ্িক.পত্রে সমালোচিত হওয়া আব্তক, সেরূপভাবে সমালোচিত হইতেছে 
নাঁ। কিস্তু পরে দেখিলাম, অদেক' কাগজেই ভালরূপ সমালোচনা হইয়াছে। 

ভূমিকায় শিবরতন বাবু বলিয়াছেন-.'একজন লোক কোন মানুষের জীবন-সম্বন্ধে সব কথা! 
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বলিতে পারে না। আমক্া প্রকৃতই, বহুরূপী | কাজেই ধাহাদের জীবনের ঘটন। আমাদের বলিবার 
বিষয়, তাগদের, রন্বন্ধ নেক গুলি'লো ঘদি দিজ নিজ মন্তব্য ও ধারণা গ্রকাশিত করেন, তাহ! 

হইলে তথিম্ুুগের উপ্কীর এবং মানবজাতির জ্ঞানোন্নতিরও সাহায্য হইয়া থাকে । হেমবাবু 
মাছ জানেন এব যাহ1. বুঝিয়াছেন, তাহ লিখিয়াছেন, এখন এমন অনেক লোক আছেন, বীহার! 

গোবিন্দচন্জরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে 

পর তাহারা যদি নিজ নিষ্ত অভিমত প্রকাশ করেন, তাঠ হইলে বর্তমান গ্রহ্থকারের উপকার-- 

আমাদেরও সকলেরই উপকার হয়। বড়ই সুখের কথা, এই গ্রন্থথানি প্রকাশিত হওয়ার পর জনৈক 

লেখক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে গোবিন্চন্দ্র সন্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন এবং গোবিন্দচন্ত্রের 
অনেক পত্রও প্রকাশিত হইতেছে । | 

“মডার্ণ রিভিউ'--পত্রে এই গ্রস্থের ভাল সমালোঁচন। বাহির হইয়াছে । এ্রথম কথা,_-বর্তমান- 

যুগে ঢাক! জেল! হইতে এই গোবিন্দচন্ত্র ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য স্বকবির উদ্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় 

কথা-্ুটল্যাণ্ডের গধিখ্যাত কবি বার্ণদের সহিত গোবিন্দদাস তুলনীয় । ভূতীফত:-_তিনি ইংরাজী 
জানিতেন না। তাহার কা*-প্রতিভার বাপ্পি ও শব্ব-বৈভৰ যে খুব বেখা ছিল তাহ! নহে। কিন্ত, 

্বদেশ গ্রীতি ও মানব-গ্রীতির মধুবোজ্জল দাপ্তিতে তিনি আমাদের গ্রাম্য ও সঙ্কীর্ণ জীবন ধেভাবে উদ্ভা- 

দিত করিয়াছেন, আমাদের গাহৃস্্যত্ীবনের উপর যে মধু ছড়াইয়াছেন, তাহ! সাহিত্যে চিরস্থাক্ী হইবে। 

স্বর্গীয় সন্দর্-লেখক বিস্াস।গর উপাধিধারী বান্ধব সম্পাদক কালী প্রসন্ন ঘে'য মহাশছের সহিত 
জীবিতকালে দরিদ্র কবি গোবিন্দদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের কণা আলোচা গ্রন্থে কিছু 
কিছু আছে। এই সম্বন্ধ বেশ নুখদারক নহে। কিন্তু স্ুখদায়ফ আর তুঃখধায়ক-_-এ সব আর 

ভাবিয়া কি হইবে ?-যাহ। সত্য তাহাই জয়যুক্ত হইবে। এখন গোবিন্দদাঁসও নাই-_কালী প্রসয্নও 

নাই। গোবিন্দদাসের এক বিনীত জীবন-চরিত আথারক বালা সাহিত্যের দুরারে উপস্থিত। 
গোবিন্দদাস অন্তাচারিত হইয়ািলেন, অত্যাচারিত জনগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, নির্বাসিত 

হট্য়াছিলেন, দারিত্র্য-ক্রেশে ক্িষ্ট হইয়াছিলেন। দেশের লোক:যে সাহাষা করে নাই, তাহাও নহে। 
আর একজন কবি মধূহদন দারদ্রা-ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। গোখিন্দদাসের জীবনী প্রকাশিত 
হওয়ার পর যে আলোচনা জাগিয়া! উঠা স্বাভাবিক, তাহ।তে একটি নিরপেক্ষ গান্তীর্যা রক্ষিত হওয়। 
আবগ্তক। বাঙ্গ।লী জাতির উপর নিন্দাবাণ বর্ষণ সঙ্গত নহে_ এই কথাটি সকলে মনে রাখিলে, এই 

গ্রন্থের প্রচার এবং গোবিন্দদ!সের, জীবন ওকবিতার আলোচন। বারা আমর! নানাপ্রকারে উপকৃত হইব। 

ওই গ্রন্থ, গোবিনদচন্ত্রের জীবন ও কাব্য সছ্ধে, আমাদের আরও অনেক কথা বলিবার থাকিল। . 
গ্যারতসপাারঞ ক ০ম 
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শ্রীশীরাধাতত্ | 

১। পৌরাণিক ঘটন।র শ্রেনী বিভাগ 

প্রীমন্তাগবতের টিকার প্রারস্তে পুজাপাদ শ্রীধরম্মীমী বলিলেন, এই মহাপুরাঁণ 
জ্রীমস্ত।গবত,-বেদান্তের ভাষ্য । এই কথা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথমে তত্ব তাহার পর 

লীলা । পৌরাণিক ঝষি সমাধিস্থ হইয়! তাহার বর্ণনীয় ব্যাপ।র জগতে প্রচারিত করিয়াছেন, 

আমাদিগকে অন্তদৃষ্রি-সম্পন্ন হইয়া বিত্ত ব্যাপার সমূহ বুঝিতে হইবে । শ্রীমস্তগব্দগীতায় 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার জন্ম ও কর্ম, দিবা-_অপ্রাকৃত ও অলৌকিক, স্থতরাং ইহ! তন্বতঃ 
বুঝিতে হইবে । 

পুরাণ-সমূহে ঘে সমুদয় ঘটনা বণিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই এক শ্রেণীর 

ঘটনা নূহ, তাহা পুরাণ পড়িলেই বুকবিতে পারা যায়। অনেক পুরাণেই চন্দ্রগুপ্ত, 
পুষ্পমিত্র প্রভৃতি রাজার কথা আছে, আরও পরবর্তী কালের এঁতিহাসিক ব্যক্তির নাম 
সাছে। এই সমুদয় নাম ও ঘটনা, পাধারণ এঁতিহাসিক ঘটনারূপেই বিবেচিত হইবে। 

এই গেল সাধারণ ঘটন। | এ সম্বন্ধে কোন গোলমাল নাই। কিন্তু অন্যান্য দ্বীপ বা অগ্ঠান্থয 

মন্বন্তরের অনেক ঘটনা! পুরাণে বণিত হইয়াছে, সেই ঘটনাগুলি বুঝিবার সময় আমাদের, 
কশল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করিতে হইবে। বিশ্চরাচর আজ যে অনস্থায় 

রহিয়াছে, চিরকাল সে অবস্থার ছিল না, প্রাণশক্তি বা মননশক্তির ক্রিয়। আজ যে প্রকারে 

সাধিত হইতেছে, দশলক্ষ বা দুইকোটি বগুসর পূর্বের ঠিক সে প্রকারে হইত না। জন্বু- 

দ্বীপের জীবন আর প্লক্ষ্ধীপের জীবন, একরূপ নহে, একই দ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন বর্ষের মধ্যেই 

কত বিভিন্নতা। এই সব প্রাথমিক বিষয় কিছু কিছু জানা থাকিলে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর 

ব্যাপারগুলির ভিতরের রহস্য কিছু কিছুধিতে/ধারা ন্জ + 
ইহা ছাড়া আর এক জৌহীর ঘা পশ্গাণে বিষ হইয়াছে, সেইগুলিই প্রকৃত 
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- প্রস্তাবে “লীলা”। এই ঘটনাগুলির নায়ক জ্রীতগবান্ স্বয়ং। এইগুলি “রহস্ত)” নামে 
পরিচিত। এই ঘটনাগুলি ঠিকৃমত বুঝিলে ঈীভগবান্কেই বুঝিতে ও ধরিতে পারা যাইবে । 
স্থতরাং এগুলি উন্নততম সাধনশান্ত্র ও তন্ববাদের সাহায্যে বুবিতে হুইবে। যোগশাস্ে, : 
জ্ঞানশান্তে, ভক্তিশা'স্ত্র যে সমুদয় চরম ও পরমতন্ব কথিত হইয়াছে সেই তৰসমূহ আমরা 
যে পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিব, এই “লীলা” আমরা সেই পরিমাণে আস্বাদন করিতে 
পারিব। পুরাণে শ্রীভগবানের অনেক লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্ীকৃষ্ণলীলা, 
বিশেষতঃ গ্রীকৃষ্জের বুন্দা বনলীলা সর্বাপেক্ষ। উচ্চ ও মধুর এবং এই কারণেই আমাদের 
নিকট সর্বাপেক্ষা কঠিন। আবার এই বৃন্দাৰন-লীলায় শ্রীরাধাচত্বই সর্বাপেক্ষা গুহা। 
সুতরাং খুব ধীরতার সহিত এই তন্বের আলোচনা করিতে হইবে। তন্ব না জানিয়া, 
তদ্দের দ্বারা হৃদয় মাঞ্ভিত না করিয়া ব্রগ্নাবৈবর্তপুরাণ বা গীতগে।বিন্দ গুভূতি নিগুঢ গ্রন্থ 
তাড়াতাড়ি করিয়া আলোচনা করিলে বঞ্চিত হুইন্ভত হইবে এবং প্রাচীন ভারতের সাধন- 
হাঞ্জের গতি অবিচার করা হুইবে। 

২। বেদে পুরুষ-কথ!। 
খথেদের পুরুষসৃক্ত অনেকেরই পরিচিত। অ্রীঞ্জীরাধাকৃষ্ণতত্ব ও শ্রীকৃষ্ণলীলা 

উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে এই পুরুষ -সৃক্তের আলোচনা কর! একান্তভাবে আবশ্বুক ৷ 
সেই পুরুষের পণ্চিয়ে বৈদিক সাচিত্য ও পৌরাণিক সাহিত্য পরিপূর্ণ ্রীমন্তগবদর্গীতাতেও 
এই পুরুষের কথা মছে। খথেদে আমরা তাহার এইরূপ পরিচয় পাই। 

তাহার মন্তকাদি অবয়ব অসংখা, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অসংখা, পাদাদি কর্মেন্দ্িয় 
অসংখ্য। এই প্রকারের বিরাট্ পুরুষ ত্রক্গাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি আবার 
মানবের:ন।ভি 2 দেশ হইতে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া! হৃদয়ে অবস্থিতি 
করিতোছন। 

সহঅশীর্ষা পুরুষঃ সহত্াক্ষঃ সহম্রপাৎ। 
স ভুমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যাতিষ্ঠদ্বশ!সুলং ॥ 

ভূ, ভবিষ্যৎ 'এবং বর্তমান সমস্তই এই পুরুষ । ইনি মোক্ষের অধিপতি । অন্নের দ্বারা 
যাহা কিছু পরিবদ্ধিত হয়, ইমি ততুসমদয়ের অধিপতি । 
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পুরুষ এবেদং সর্বং যন্ত্ুতং যচ্চ ভব্যং। , 
উতামৃতত্বাস্তেশানে? যদগ্লেনাতিরোহতি ॥ ২ 

এ সমুদয় তাহার মহিমা, কিন্তু তিনি এ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ । বিশ্বভৃতগ্রাম তাহার এক- 
পাদ, আর ত্রিপাদ অমৃত ম্বরূপ। ্ | 

এতাবানস্ত মহিমাতে। জ্যায়াংস্চ পুরুষঃ | 

পাদোহস্ত বিশ্বাভৃতানি জিপাদশাঁমৃতং দিবি ॥ ৩ 

ইহার পর বেদ বলিলেন সেই পুরুষ হইতে বিরাট জন্মি়াছিলেন, বিরাট হইতে অধিপুরুধ ৷ 

সেই অধিপুরুষ দেব, তির্ধ্যক্, মনুষ্যাদিরূপ ধারণ করিলেন, তাহার পর পঞ্চভৃত ও 
জীবশরীরাদি স্থষ্ট হইল। ৮ 

৩। উপনিধদে পুরুষ-কথ। 

থথেদে যে পুরুষের কথা প1ওয়! যায়, তাহারই কথা উপনিষদ্-সমূহে কীণ্ডিত 
হইয়াছে। 

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্ পৃথিব্যা অন্তরো বং পৃথিবী নবেদ হস্ত পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমস্তরে] 
যময়তোষ ত আত্মাহস্তর্যামানৃতঃ | 

যোহগ্ণ, তিষঠনন্ো হস্করো যমাপে। ন বিদছুর্বস্তাইহপঃ শরীরং সে(ইপোহস্তরো। বময়তোধ ত আত্মা- 

ইন্তর্য্যাম্যমৃতঃ | 

ঘিনি পৃিবীতে আছেন, হাথচ পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী তাহাকে জানে না, পৃথিবী তাহার 

শরীর, তিনি পৃথিণীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে যমন বা নিরস্ত্র করিতেছেন, তিনি 

আত্মার মন্তর্ধ্যামী অন্ত 

এই প্রকারে তিনি অগ্নিতে, অন্থুরিক্ষে, বায়ুতে, আকাশে, সুর্যো, সকল দিকে, 

টন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে আছেন কিন্তু ইন্থারা কেহই তাহাকে জানে না, 

ইহার! তাহার শরীর, তিনি ভিহরে থাকিয়া ইহাদের যমন করিতেছেন। ইনি আতর 
আন্তর্যামী পুরুষ। বৃহদারণ্যক উপনিবত ইহাকে অধিদৈত পুরুষ বলিয়াছেন, কারণ 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতা । সেই আত্মার অন্তর্ধামী অস্ত পুরুষ পুর্বেরধাস্তঃ 

প্রকারে সর্ববড়ূতে রহিয়াছেন, তিনি অধিভ্ভূত পুরুষ! জার প্রাণে, বাক্যে, চক্ষুতে, কণে, 
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মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে ও রেতে ডিনি পূর্বোক্ত প্রকারে থাকিয়া কার্ধ্য করিতেছেন বলিয়! 

তিনি অধ্যাত্স পুরুষ । তিনি-- 

অনৃষ্ দরষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রে!তা, অমতো| মন্ত।, অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা। ন'ইন্তোহতোহস্তি জুষ্টা, 

শ্রোতা, সস্তা, বিজ্ঞাতা। ত আত্মাস্তর্যাম/মৃতঃ | 

তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তিনি সকলই 

গুনিতেছেন, কিন্তু তাহাকে কেহ গুর্নিতে পায় না। তিনি সকলকে মনন করিতেছেন, 
কিন্তু তীহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তাহাকে কেহ বিশিষ্টরূপে জানে না, কিন্তু 

তিনি সকলকে বিশিক্টরূপে জানেন। তিনি ছাঁড়া অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, 

মন্ত|। নাই, বিজ্ঞত! নাই। তিনিই আত্মার অন্তর্ধামী অমুত। 

বৃহদারণ্যক উপনিষত এই প্রকারে সেই অন্তর্ধামী পুরুষের কথ বলিয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথের নিম্মোদ্ধত স্থপরিচিত সঙ্গীতটি সেই পুরুষেরই ধ্যানসম্ভুচ। 

নয়ন তোমারে, পায় ন! দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে । 

হদয় তোমারে পায়ন। জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে ॥ 

বাসনার বশে মন অবিরত 

ধায় দশদিশে পাগলের নত, 

স্থির আখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে ॥ 

সবাই ছেড়েছে নাই য।র কেহ, 

তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ, 

নিরাশ জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে ॥ 

তুমি ছাড়! কেহ সাথী নাই আর, 

সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, 

কাল পারাবার ক'রতেছ পার, কেহ নাহি জানে কেমনে ॥ 

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, 

তুমি প্রাথময় তাই আমি বচি, 

ধত পাই তোমায় আরে তত যাচি, যত জানি হত জানিনে ॥ 
জানি আমি তোমায় পাব নিরস্তর, 
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লোক-লোকাস্তরে যুগ-যুগাস্তর, 

তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে। 

বুহদারণ্যক উপনিষদেই আছে-_ টু 

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বন্মৈ পৃথিব্যে স্ব ণি 
ভূতাঁনি মধুষশ্চায়মন্ম্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহমৃতময়ঃ 

পুরুষো যশ্চায়মধ্য।আ্বং শারীরস্তেজোময়ো হমৃতময়: 

পুরুযোহয়মেব স যোহয়মাত্বেদমমৃতমিদং ক্ষদং সর্বম্। 

এই পৃথিবী সর্ববভূতের পক্ষে মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ববভূীত মধু। এই 
পৃথিবীর অন্তর্বর্তী যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আছেন, এবং এই শরীরান্তর্বর্তী 
তেজোময় অম্ৃতময়, অধ্যাত্মপুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের মধু; এবং সকল ভূতই 
তাহার পক্ষে মধু, তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল । 

পুরুষ, অন্তর্যামী পুরুষ ; তেজোময়। অযৃত্ময় পুরুষ, তিনি মধু। তাহার পর 

আনন্দ ব্রঙ্গ, রস ব্রহ্ম; এই সমুদয় উপনিষদের বা বেদাস্তের তব বাহার! হদয় দিয়! 

গ্রহণ করিয়াছেন, তীহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার তত্ব ও লীলার মধ্যে প্রবেশ 
করা খুব কঠিন কথা নহে। কিন্তু, বেদাস্তের এই সমুদয় তত ধ্যানযুক্ত হইয়া ধাহার] 
হৃদয় দ্বারা গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে একেবারে শ্রীরাধাকৃষ্চের তত্বে প্রবেশ 

কেবল কঠিন নহে, অসম্ভব বলিলেই হয়। | 

ভগবদগীতাতে এই পুরুষ সম্বন্ধে বুল আলোচনা আছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে 

পুরুষোত্তম বল! হইয়াছে । ধাঁহার দ্বারা সকলই পুর্ণ অথবা যিনি পুরে শয়ন করেন) 

তিনি পুরুষ ,_ আচাধ্য শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
"পুরুষ; পুর্ণমংনন সর্কমিতি, পুরেশয়নাদ্বা পুরুষঃ।” 

আদিত্যমণ্ডলর অন্তর্ববস্তী হিরণ্যগর্ভ অধিদৈবত পুরুষ, তিনি সকল প্রাণির সকল 

ইন্দ্রিয়কে অনুগ্রহ করিয়া শক্তিযুক্ত করেন। অধিষজ্ঞপুরষ বিঞুঃ সকল যজ্ছের 
অভিম।নিনী দেবতা । এই সমুদয় শ্রতিবাক্য শ্রীমস্গবদ্গীতার টিকায় ও ভাষ্যে আচার্য্য, 
গণ বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শ্রীমস্ভাগবতে পুরুষের যাবতীয় লক্ষণ গ্রীকৃষে 
আরোপিত হুইয়াছে। সুতরাং 'পুয়ঘ' সন্ধন্ধে,ভালনধূপ আলোচনা করিলে শ্রীকৃষেের 
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তত্ব বুঝিতে গার ধাইবে এবং শ্রীকৃষ্ণের তত্ব বুঝিলে শ্রীরাধার তত্ব আর বিশেষ কঠিন 

হইবে না। 

৪। পুরুষোত্ম 

বেদে আছে-_- 

প্মহান্ গ্রভূর্বে পুরুষ” 

তিনিই মহাম্ পুরুষ, পুরুযোস্তম। প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে আমি পুরুষ। আমাদের 
সাংখ্যদর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে । আমাদের দেশে কেহ কেহ সাংখ)দর্শনের 

ভূমি হইতেই ক্রীস্রীরাধাকৃ্ণ তদ্ধ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছন। কিন্তু তাহা 

ভূল। মানুষ বোবে আমি পুরুষ-_ইহার অর্থ-আমি এই দেহপুরের অধিবাসী, বর্তী, 
ভোক্তা ও শাসক । এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি আমার জন্য। আমার ইচ্ছা- 
শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি আছে, আমার দায়িত্ব আছে, কর্ম আছে, ধন্মধন্ম ও 

পাপপুণ্য আছে । জন্মজন্মান্তরে এই বোধ বিকশিত হইতেছে । এই বোধ বিকশিত 

হইলে, আরও গভীর চিন্তার উদয় হয়, তখন চিন্তা হয় আমার জ্গান, তোমার জ্ঞান, অন্যান্য 

সকলের জ্ঞান, আমার ইচ্ছা, তে।মার ইচ্ছা, অন্যান্য সকলের ইচ্ছা ; আমার প্রেম, তোমার 

প্রেম, অন্যান্য সকলের প্রেম; ইহা আসেই বা কোথা হইতে, আর ইহাদের পুর্ণতাই বা 
কোথায়? তখন আমর! আমাদের অশ্তরেই অস্তধামীরূপে সেই পুরুষোত্ত,মর সাক্ষাৎ 

পাই । ক্রমশঃ বুঝি, তিনিই চিরকাল অবিশ্ঞাম আমদের প্রত্যেকের সহিত লীলা 

ঝরিয়ছেন ও করিতেছেন। ইহার পরের অবস্থা লীলা ; সেই পুরুষোস্তম, যিনি অন্তরে 

পরিপুর্ণরূপে চিরদিন রহিয়াছেন, তিনি ভিতর ও বাঠিরের বিরোধ মিটাইয়া, ভিতর ও 
বাহির এক করিয়। প্রকট হইয়াছেন। ইহারই নাম লীলা বা নিত্োর প্র।কট্য। ক্্ীমস্তা- 

গবতের বন্ধ বন্ধ শ্লোকে এই কথ! বল! হইয়াছে । 

৫। গ্কৃষ্ণ-_ রসরাজ 

এইবার বৈষ্বাচার্ধাগণ এই শ্রীকৃষ্ণসম্থন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহারই আলো টন! 
কর! যাইতেছে । 
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জ্রীকষ একমাত্র নায়ক। পুরুষোতম-বাদ হইতে এই তৰৃটি অনুভব কর! কর্ন 
নছে। | 

নায়কানাং শিরোরদ্বং কৃষ্তস্ত ভগবান্ হ্থয়ং। 

শ্রীকৃঞ্ঝ স্বয়ং ভগবান্, তিনি নায়ফগণের শিরোরত্ব । তীহারই প্রেমলীলা একমাত্র কার্ধা। 

ইহ! ছাড়! আর দ্বিতীয় কোন কাধ্য নাই। আমাদের যখন মনে হয়, ইহ! ছাড়া অন্য কিছু 

আছে, তখন আমরা মিথ্যায় জড়াইয়া পড়ি। এই প্রেমলীলাই তীহার স্বত্বাব-_ওহার 
স্বরূপ । ৃ্ 

“নিরন্তর কামক্রীড়। তাঁহার চরিত |” 
তিনি আনন্দ, তিনি রপ, তিনি মধু। 

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি গ্রস্থে দেখাইয়!ছেন, নাঁয়কের ছেয়ানববই 
প্রকার গুণ ও অবস্থা পরিপুর্ণরূপে এক শ্রীকঞ্ষে বিদ্তমান। প্রথমতঃ নায়ক চারি 

প্রকার। ধীরোদাত্ত, ধীরল্লিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশান্ত। ইহার প্রত্যেকটি পূর্ণ, পূর্ণতর ও 

পূর্ণতমভেদে তিন প্রকার। এই দ্বাদশ প্রকারের আনার প্রত্যেকটি পন্তি ও উপপতি 

ভেদে ছ্বিবিধ। এই চবিবশ প্রকারের প্রত্যেকটি অনুকূল, দক্ষিণ, শঠ ও ধৃষ্ট এই চারি 

প্রকার। এই প্রকারে নায়ক ছ্েয়নবলই প্রকার। শ্রীকৃষে এই সমুদয়গুলিই লীলায় 

প্রকট হইয়াছে, ব্ষঃবাচারধ্যগণ ভাহা ভক্তগণের আম্বাদিত বিবিধ গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া, 

ছেন। আদিরসই ঘখন দুলরস, তখন পুর্ণ তম ও একমাত্র নায়করূপে সেই রসরাজ ও 
রসিকশেখরের চিস্া, নিতান্তই স্বাভাবিক । অতএব আমরাও ভক্তের ভাষায় সেই 

নায়ক-শিরোরত্বের বন্দনা করি । 

শঙ্গাররসসর্বস্বং শিখিপিঞ্বিভূষণং। 

অঙ্গীকত নরাকারমাশ্রয়ে ভূবনা শ্রয়ং ॥ 

ধাহার শৃঙ্গাররসই সর্ববসম্পান্তি, ময়ুরপুচ্ছই ধাঁহার বিভূষণ, ধিনি নরাকার আশ্রয় 
করিয়!ছেন, সেই ত্রিভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচকে আশ্রয় করি। 

৬। শ্রীরাধা--মহাভাঁব 
শ্রীকৃষ্ণতত্ব, যাহা সংক্ষেপে বলা হইল তাহা হইতে শ্রীরাধাতব্বের আলোচন! করা 

য|ইতে পারে | শীচৈতনা চরিচামুতে আছে-- 
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দামোদর কহে কৃ রলিকশেখর | 

রস-আঁম্বাদক রূসময় কলেৰর ॥ 

প্রেমময় বপুঃ কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন | 

গুদ্ধ প্রেম রুসগুণে গোপিক। প্রবীণ ॥ 

গোপিকার প্রেমে নাহি রসান্তাম দোষ | 

মতএব কষ্েের করায় পরন সন্ত্বোধ ॥ 

বাম এক গোপীগণ দজিণ। একগণ। 

নানাভাবে করায় কষে রস আম্বাদন ॥ 

গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ! রাধাঠাকুরাণী। 
নির্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্বথনি ॥ 

ংসারে মানুষ মাত্রেই স্থখের জন্য পরিশ্রম করিতেছে । এই সুখ আস্বাদন, 

রসের আস্বাদন। ভাবের দ্বার রসের আস্বাদন হয়, ইহ] সামান্যমাত্র চিন্তা করিলেই 

লোকে বুঝিতে পারে । খাছ দ্রব্য অতি উপাদেয় ও মধুর, তাহাতে রস আছে এবং সেই 
রস আন্বাদনের জন্য মানুষ লোলুপ । খাদ্য জুটিল, খাইবার অধিকারও পাইলাম, কিন্ত 

মোটেই ভাল লাগিল না, রসের আন্ব।দন হইল না। ইহার কারণ কি? ভ।ব ছিল না। 

মেরূপ অবস্থ।য় থাকিলে রসের আন্কাদন হয়, আমি সেরূপ অবস্থায় ছিলাম না। আমার 

ক্ষুধ। ছিল না, দেহ হুপ্থ ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ইহাকে ইংরাজীতে বল! যায় 
1০০০ । প্রত্যেক সুখাস্বাদনেই একটা অনুকূল ভাব বা 21০০৭ দরকার। সংসারে 

প্রকটিত প্রত্যেক খণ্ড ও ক্ষয়শীল সুখ বা রস, এক পরম রসের খণ্ড খণ্ড গ্রতিবিম্বমাত্র ৷ 
একদিন মান্গঘ বলে--- 

“ভূমৈব স্থখম্নালে সুখমস্তি" 
এই খণ্ড খণ্ড সুখ, উহ্থারা প্রবঞ্চক, ইহাদের চাহি না, চাই মেই নিত্য স্থখ। সেই নিত্য 

স্থখের নামই অমৃত । বেদে এই অমৃত-পিপাসার কথা আছে। বেদে যিনি তেজোময় 

অম্তময় পুরুষ তিনিই রসরাজ রপিকশেখর শ্ুকুষ্জ। অতএব সেই রসরাজকে চাই। 
কিন্ত সেই রসরাজকে পায় কে? রসকে পাইতে ভাবের দরকার সুতরাং রসরাককে 
পাইতে মহাভাবের দরকার । এই মহাভাবই শ্রীমতী রাধিক1। 
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আমি চাই রসরাঞ্জকে। কিজন্য চাই? আমর ভোগের জন্য? তাহা হইলে 
পাইব না । আমার ভোগের জন্য যখন লে।লুপ হইয। জীবনের পথে চলিয়াডি, তখন 

বঞ্চিত হুইয়া মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিতেছি। যাহা খুঁজিত্েছি তাহা গাইব না। ব্দে 
বলিয়াছেন-- 

*ত্যন্তেন ভূঙ্গীথা:5 রা 

ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সিদ্ধ হয়, ভোগের দ্বারা নন্বে। 'আতএন রসগাজকে চাই, রস- 
রাজেরই তৃপ্তির জন্য । তীহার কাম নাই একমাজ্র সঞ্ট্য ব্যাপার, আর সব কল্পন|। 
অতএব-- 

“কুরুমম বচনং সত্বর রচনং পুরয় মধুরিপু কামং ॥% 

একমাত্র মধুরিপু, তিনিই পুরুষোন্তম, তিনিই সভ্য, তাহাৰ কামনাই একমাত্র সত্য। 

অতএব তাহার কামনা পুরণ কর। 

কিন্তু তুমি যে নিজের কামনার আগ্চনে দিনহাতি ভুলিতেছ,। এ অবস্থায় ভূমি 

মধুরিপুর কামনা কেমন করিয়া পুণ করিলে ? ভুমি যে কেবল নিজের কথাই ভাবিতেছ, 

এ অবস্থায় তুমি অন্যের কথ! ভাবিবে কি করিরা? তুমি যে খণ্ড লইয়া মাতয়া রহিয়াছ, 
অথগ্ডের চিন্তা করিবে কি প্রকারে ? অতএব সাধনা চাই, সতসঙ্গ চাই, তহবিচার চাই ; 
শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ চাই । কি শুনিবে? শ্রীরাধাতন্ব আবণ কর। 

৭। হ্লাদিনী শক্তি । 

রাধাকুঞ্ণ এক আত্ম! ঢুই দেহ ধরি। 

অস্তোহান্তে বিলসে রস আম্বাদন করি ॥ 

প্রীমতী রাধিকা প্রীকৃ্জের হলাদিনী শক্তি । ইহাই প্রথম কথা। হলাদিনী শক্কি 
কি? আমরা ভগবান্ক তিন প্রকারে অনুভব করিতে পারি । তাহার অবশ্য অনস্ত 

শক্তি, আমাদের নিকট এই তিনটি প্রধান। ভগবান আমাদের নিকট সচ্চিদ|নন্দ । প্রথম 

তিনি সত, ভিনি আছেন, তিনিই আছেন। আমি মনে করিতেছি আাম তাছি, আপনি 

মনে করিতেছেন আপনি আছেন, আমি ও আপনি মনে করিতেছি পাহাড় আসছে, নদী 

আছে, সমুদ্র আছে, দেবতা আছে, যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বব প্রভৃতি আছে) কিন্তু এই সমুদয় 



৯৪ » বীরডূ্ি 

সন্্া ( 5136755) বারহারি  (673032525]) সাপেক্ষ (61505৩)। একমাস 

আছেন ডিন দেও এক, অ্তীয় ভূমা, পঃম পুরুষ। তাহার সায় সতবাশন্ হয়৷ 
আমন! আছি। তাহার জন্য আমর! মাছি, ঠিনি মুলে আশ্র্তন্বর পে (55 505187%81 

19911) ) আছেন বলিয়াই আমার সব! সন্তন হইয়াছে। ইহাই প্রথম চিন্ত! প্রণালী--. 

তিনি সত--তিনি অদীম সন্ব/--[0017105 9৪0] 4১১501469  [2%13097)06। সেই 

পুরুষোত্বমকে অনীম সন্বারূপে অনুভব করিতে গেলে তাহাতে বা! তীন্ার স্বরূপে যে 
শক্তির (1৮1১০) বিলাপ ঝা ক্রিয়। অনুভব করি, তাহার নাম সন্ধিনী শক্তি । অনন্ত 

লহাসম্পন্ন শীভগবান্ যে শক্তির ছ।র! নিক্গে সন্তাবান্ হন, ও অপরকে সত্বাবান্ করেন, 

লেই শক্তির নাম সঙ্গিনী শক্তি । 

সেই পুরুষোস্তমকে অনুভব করার দ্বিতীয় প্রণালী,তিনি চিৎ--তিনি জ্ঞানরপ 

একমাব্র তিনিই ভঙানরূপ, অন্যসকলের জ্ঞান, এমন কি হিরণ্যগর্ভেরও জান সীমাবদ্ধ 

ও সাপেক্ষ, একমাত্র তিনিই অসম ও ম্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানরূপ--11)01)106 200 4১0901006 

(00030101131635 | অন্য সকলে তীহার জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছছ। প্ীভগবন্ তাহার 

স্বরূপের যে শন্তর বিলাপের দ্বারা নিজেকে জ্ঞানবান্ করেন ও অপর সকলকে ভ্ঞানযুক্ত 

করেন, সেই শক্তির নাম সম্বিংশক্তি। একটু চিন্তা করিলে বুবিতে পার! ঘাইবে-_সন্ব' 

ছাড়া চৈচ্ছ্া নাই, চৈতন্য ছাড়া সত্ত্বা নাই। 

এই ছুই শান্তির মুলরূপে শ্রীভগবানের স্বরূপে আর এক শক্তি রহিয়াছেন। 
শ্ীভগবান আনল্গ_-সমগ্র আনন্দই তাহার, তাহার আনন্দের আশ্রয়েই জগৎ 

- জামন্দযুক্ত। শ্রীভগবানের স্বরূপের যে শক্তির বিলাসের ছারা শ্রীভগবান্ নিজে 
আনন্দ আম্বদন করেন এবং অপরকে আনন্দিত করেন-_সেই শক্তির নাম হলাদিনী 

শন্ত্ি। 

ক 

হলাদকরূপোহপি ভগবান্ হয়া হলাদতে হুলাদয়তি চ সা হুলীদিনী। 
শ্ীচৈতম্থচরিতামৃত পূর্বেবোদ্ধত অংশের অনুবাদ করিয়! বলিতেছেন-- 

তুখরপ কৃষ্খ করে সুখ আম্বাদন। 

তক্গণে হুখ দিতে হলাদিনী কারণ | 



রীপ্জীরাধাতঃ ১$ 

৮ ন্বরূপ-চিস্তা 

প্ীভগবান্ শধ আম্বাদন করিতেছেন। ইহা! অম্ুভৰ কর! কিছু কঠিন। ভগ- 

বানের স্বরূপ-চিন্তাই কঠিন কাজ। ভাব-চিন্তায় (7) 2507801 (1)11)10175 ) বিশেষ- 

রূপে অত্যন্ত না হইলে ইহা করা যায় না। কিন্তু কিছু চেষ্টা করিয়া ধারতাবে কিছুদিন 
অভ্াস করিয়া যদি আমর! এই চিন্তায় অভ্যস্ত হইতে পারি, তাহা! হইলে শ্রীকঞ্চলীলার 

যেসব কথা আমাদের নিকট এখন অশ্লীল বলিয়া মনে হয়, সেগুলি অন্রূপ মনে হইবে। 
ব্যাপারখানা এই-_সাধারণ মানুষ শ্রীভগবানের স্বরূপ চিন্তায় অত্যন্ত নহে, ভগবানকে 
জগতে আনিয়া জগতের মধ্য দিয়া অর্থাৎ তটস্থ লক্ষণে উপলক্ষিত করিয়া শ্রীভগবাম্কে 
দেখে । 0 00 85 11615 17) [111)5911) 1000 0300 25 11613 781601090 7 

ঠ০] 001$6155, কাজেই জগতের নৈতিক শাসনকর্তারূপে ভগবানকে বুধাহতে পার! 

যায় এবং সাধারণ লোকে এই পধ্যস্তই বোঝে । কিন্তু তাহার উপরের কথা সাধারণ 

লোককে বুঝাইয়া দেওয়৷ খুবই কঠিন, তবে সে ব্যক্তি য্ধ বু'ঝতে চাহে, অর্থাৎ লে 

যদি শ্রন্ধাবান্ হয় এবং সাধুলঙ্গ কিয়া ভজনা করিতে প্রস্তৃত হয়, তাহা হইলে বুঝাইতে 
পার। যায় ॥ নতুবা বুঝাইবার চেষ্টা! পিড়ম্থনা। এই কারণেই শ্র্রাধাকষ্জের লীল। 
বুঝিতে এত লোকের এত সংশর ও অস্থাবধা। 

স্থখরূপ কৃষ্ণ স্থুখ আন্বাদন কারতে.ছন,-_ইহাই চরম কথা। এই বিশ্বপ্রক্রিয়া় 
মূলে এক পরম পুরুষের আন্বাদন ও উপভোগ রহয়াছে। আমার জীবনে তাহারই 

উপভোগ--লামাদের সকলেরই জীবনে তাঁঠারই উপভোগ । আমর! যে রহিয়াছি। 

জানতেছি, সকলেরই মুলে তাহারই আস্বাদন ও উপভোগ । তাঁহারই আম্বাদন ও উপ- 

ভোগের জন্যই আমর! রহিয়াছি এবং থাকিব । জীবনে আর কোন প্রয়োজন নাই। এই 

বোধই মানবের চরম বোধ । আমার জীবনে তীহার উপভোগ ও আহ্ব।দন বাধা প্রাপ্ত 

হইতেছে_-অ!মি অভক্ত। আপনার জীবনে তাহার উপভোগ ও আস্বাদন অব্যাহত-_ 

আপনি ভক্ত, আপনার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। ধাঁহার জীবনে রস-আম্বাদক 

শ্ীগোধিন্দের আস্বাদন ও উদ্পভোগ যে পরিমাণে অব্যাহত, তিনি সেই পরিমাণে ভক্ত 
ব! সত্যপথে অগ্রসর 



ঠই. বীরৃভূমি 

তক্ত সত্য, ভক্তিই সঙ, আর সব ব্যবহারিক। ব্রহ্মাণ্ডে অনেক ভক্ত, ভিন্ন 

ভিন্ন স্তরে রহিয়াছেন। জল যেমন,্ানাস্থানে নানা আকারে রহিয়াছে-__-ঠিক সেইরূপ । 

অ|কাশে মেধরূপে জঙ্গ বাত।সে ভাসিয়া যাইতেছে ; বাযুমণ্ডলে বাস্পরূপে জল আদৃশ্য- 

ভাবে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে | উচ্চ পর্বধতের চুড়ায় পাথরের মত শক্ত হইয়া জল রহিয়াছে । 

তাহ! ছাড়! নদীতে জল, সরোবরে জল, গ্রঅ্রনণে জল, আবার নারিকেল গাছের মাথায় 

জল। একই জল নানা মুণ্তিতে নান।স্থানে বিরাজিত। কিন্তু জল যেখানেই যে অবস্থায় 

থাকুক না! কেন, ইহ! নিশ্চিত যে সমুদয় জল সেই এক মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছে এবং 

সমুদয় জল চল্ণার পথ পাইলে পুনর্ববার সমুদ্রে গিরা পরিণতি ও সার্থকতা ল।ভ করিবে। 

ঠিক সেইরূপ ত্রন্মা্ে যত ভক্ত জনম্মিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে জন্মিবেন, তাহাদের ধাহারই 

যে ভাব হউক, সকলই সেই মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীধাধারূপ মহাসমুদ্র হইতে আসিয়াছেন 

এবং. ঈকলেই পরিণামে সেই মহাতাব সমুদ্রে সঙ্গতি লাভ করিয়া, তাহার পর সার্থকতা 
লাভ করিবেন। “ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ” ইহার এই অর্থ। 

৯। শক্তি ও শর্তিমান্ 
"রাধাকৃষ্ণ এক আত্ম--শক্তি ও শক্তিমান পুথক্ নহে। শক্তিকে বাদ দিলে 

শক্তিমান্কে জান। যায় না, আবার শক্তিমান্ক বাদ দিলে শক্তিকে জানা যায় না। 
“মুগমদ ঘৈছে তার গন্ধ অবচ্ছেদ। 

অগ্নি জালাঠে ?যছে নাহ কোন তে ॥* 

যেমন কন্তুরি ও তাহার গন্ধ, আর অগ্নি ও তাহার উত্তাপ। চন্দ্র ও তাহার ভে0াস্রা, 

এরূপ উদ্দহরণ৪ দেওয়। যাইতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণও সেইরূপ। শ্ীশধিক! 
শ্রীকৃষের প্রণয়ের যেন ঘনীভূহা মুর্তি, প্রণয়-বিকৃতি। 

পূর্বেব যাহা বল! হইল, তাহার সাহাম্যে শ্রীচৈতম্তটরিতামৃত্ের নিমের অংশগুলি 
বেশ বুঝিতে পার1 যাইরে। 

'ক্লধিক] হয়েন কৃষজের প্রণয় বিকার । 

স্বরূপ শক্তি হলাদিনী নাম ধাহার ॥ 

হছলাদনী করায় কৃষে। আনন্দান্ব'দন। 

ইলাদিনী দ্বারায় করেন ভক্কের পোষণ ॥ 



শ্রীশ্ীরাধাতৰ ১৩ 

সৎ চিৎ আনন্দপৃর্ণ কৃষ্ধের স্বরূপ । 
একই চিচ্ছক্তি তার ধরয়ে তিনন্ূপ ॥ 

আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সদ্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥ , 

হলাদিনী নন্ধিনী সগ্বিত্বয্যেকা সর্ববসংশরয়ে । 

হল[দতাপকরী মিশ্র! ত্বয় নোগুণ বজ্জিতে ॥ বিষুপুরাণ। 

[ হে ভগবন্, হলাদিনী, সন্ষিনী ও সংবিত, এই তিনটি বৃত্তিসম্পন্না মুখ্য শক্তি, 

সর্ববাশ্রয় ষে আপনি, আপনাতে অবশ্থিতি করিতেছে । কিহু হলাদকারী যে সাত্বিকী, 

তাপকরী তামসী এবং উউয়মিশ্রা! যে রাজসী শক্তি তাহারা, গুণাতীত যে তুমি, তোমাতে 

অবস্থিত নহে । অর্থাৎ এই তিনটি শক্তি তোমার স্বরূপশক্তি, প্রাকৃত শুণময়ীশক্তি 

তোমাতে নাই |] 

(ক) সন্ধিনী শক্তি 

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ব নাম। 

ভগবানের সত্তা বত তাহাতে বিশ্রাম ॥ 

মাত! পিতা স্থান গৃহ শব্যাসন আর । 

এ সব কৃঞ্খের শুদ্ধ সতের বিকার ॥ 

শ্রীমন্তাগবতে চতুর্থক্ষন্ধ তৃতীয় অধ্যয়ে একবিংশ শ্লোকে শিব বলিতেছেন-_, 
সং বিশ্ুদ্ধং বস্ুদেব শান্দিতং, 

বন্দীয্তে তত্র পুঘানকাবুতঃ। 

সন্ধে চ তম্মিন ভগবান্ বাসুদেবো 

হ্যধোক্ষজে মে মনসা! বিধীয়তে ॥ 

[বিশুদ্ধ সবের নাম বস্থুদেব। এই বিশুদ্ধ সনদে পুরুষ শ্রীভগবান আবরণশূন্ট অবস্থায়. 

প্রকাশিত, এই জন্য তাহার নাম বাস্রদেব। বিশুদ্ধ সন্্ভাবাপন্ন অন্তঃকরণে মামি 

ইন্দিয়ের.অগোচর সেই শ্রীবাস্থদেবকে বিশেষরূপে ভাবন! করিয়া থাকি । ] 

বর্তমান সময়ে সাধারণ লোক ভগব€ তন্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তায় অভ্যস্ত, তাহাতে 



নি 

পূর্ব্বোন্ধত অংশের কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যটক। আমর! পূর্বে বলিয়াছি__পুরুযোতর্ের 
চিন্ত। (000 43 119 9013757৩ চ150 ) কি প্রকারে উদিত হইয়াছে। 

আমার দেহ একটি পুর, জামি সেই দেহে পুরুষ। আমি পুরুষরূপে বিবিধ ও 
বিচিত্র সম্বন্ধে বিজড়িত হইয়া! রহিয়াছি, আমার পিতা, মাতা, সখা, আমার শষ্য, 
আসন প্রভৃতি । যিনি যত বড় তাহার এই সম্বন্ধময় জগৎ তত বড়। এই 
সন্বন্ধগুলিকে বাদ দিলে আমার কি থাকে? আমার যাহা পুরুষত্ব বা চৈতম্যময় 
আত্ত্ব, তাহার গ্রকাশ বা বিল।স (119171625690101) ) কেবল দেহের দ্বারাই হয় 

না, আমার পুত্রত্ব, বন্ধুত্ব, পতিত্ব প্রভৃতির প্রয়োজন। পুরুষ সম্বন্ধে এই ধারণাটি 

আমাদের জগতে স্ানন্দিষট করিয়া উহা শ্রীভগবানে আরোপ করিতে হইবে। 

জীীমহগেদগীতার ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞ-বিভাগ-যোগের আলোচনা আবশ্যক। সেখানে শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন--মামি সকল ক্ষেত্রের একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ । এই চিন্তাপ্রণালীর মধ্য 
দিয়া গেলে আমরা বুঝিব পুরুষোত্তম প্রীভগবানে এই সমুদয় সম্বন্ধও বিদ্মান। 
কিন্ত আমি যে অপূর্ণ ও গরিমিত, আর তি'ন যে পূর্ণ ও অপরিমিত, স্থৃতরাং এই 
যে পিতা মাতা শয্যা আসন দেহ গেহ প্রভৃতি, এ সকল লইয়া ভীাঙ্কাতে ও আমাতে 

বিশেষরূপ গ্রভেদ থাকিবে । সে প্রভেদ কি? আমার এই সব সম্বন্ধের বস্ত্র বা 

ব্যবহারের বস্তু, আমার হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আমার নহে, যদিও আমি ইহাদিগকে 
'আমার আমার থলি, কিন্কু ইহারা আমার, প্রকৃত “আমার নহে। ইহারা আমার 
'অনাপ্খা | (০/-561) কারণ আমার পক্ষে এই “আঁমি' বলাটাই যে একটা আয়ন্বাধীন 

ব্যাপার নহে । “আমি, আম” বলিতেছি, ফিন্তু কাহাকে 'আমি, বলি, তাহা জিজ্ঞাসা 

করিলেই আমার চক্ষু শ্থির। কিন্ত্রু এই সব দোষ বা ক্রটি (1100)066011975 ) 

পুরুষোত্তমে ঝা শ্রীন্তগবানে নাই, স্থতরাং তাহার পিতা মাতা শহ্যা আসন শ্রভৃতি 
তাহারই চিচ্ছক্তির বা সন্ধিনী শক্তর মুর্তি বা বিকার | শ্রীভগবানের নিত্যলীলায় 
ব। স্বরূপে এইরূপ অনুভব কর! তে! কঠন নহে; আশার চিন্তা করুন, দেখিবেন, 
এইরূপ অনুভবই স্বাভাঁবক। শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে এইবূপ চিন্তাই স্বভাবতঃ মাগষের 

মনে আলিয়া থাকে। যাহাদের না আসে তাহারা! স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, 
জন্বাভাবিক বা কৃত্রিম চিন্তায় অত্যন্ত হইয়াছে । নিত্যলীলার প্রাকট্য অর্থাৎ সেই 



উপ্রীরাধাতন্ব ১৫. 

নিত্য পিতা নিত্য মাতা (7179 [20123] 270 10681 58076 270 01০16 হা 

20179 ভোর) হাঃ 1062] ০0110 ) যখন প্রপঞ্চে আসিবেন, তখন তাহাদের প্রপঞ্চে 

আগমন বা! শাঁবিভাবের পদ্ধতি একটু কঠিন। অগ্যপ্রকারের চিন্তাপদ্ধতি, যাহাকে 

তবরোহন পদ্ধতি বলিব, তাহু।তে আবার অভ্ন্ত হইতে হইবে । এই গেল সান্ধনী 
শক্তি । 

(খ) সম্বিৎ শক্তি 

কঙ্জে ভগবস্বাজ্ঞান সংবিতের সার | 

্ষন্তানা্দিক সব তার পরিবার ॥ 

জ্ঞানকে সামান্য জ্ঞান ও বিশেষজ্জান, এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। সামান্য 

জ্ঞান বিশেষজ্ঞানের অন্তুভৃক্তি; অতএব সামান্ত জ্ঞানকে বিশেষজ্ঞানের পরিবারভূক্ত 
বলিয়। বিবেচনা করা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণই ভগবান, এই জ্ঞানই চরম ও পরম- 

জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা! পরমাত্মাজ্ঞান এ চরমজ্জানের ভিন্ন ভিন্ন স্তর মাত্র। (01116617 

515565 ) 

এই যে জঙ্ঞান-কৃঞ্জে ভগবত্তাজ্ঞান, এই জ্ঞান কাহার? এই জ্ঞানের জ্ঞাতা 

কে? যদি বলেন_-ভগবান্ বা কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেহ, তাহ! হইলে দোষ হইল। 

কারণ কৃষ্ণ বা ভগবান্ তাহা হইলে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কে কৃষ্ণকে জানেন ? 

উত্তর--কুষ্জই কৃষক জানেন । ৬1701070595 11001915106 2 10 13 0016 10151076 

110 17055 116 [)1119. আপনি যদি কৃষ্ণকে জানেন তাহা হইলে বুঝিবেন--কৃষ্ণেরই 

স্বরূপ শক্তি, আপনাকে আশ্রয় করিয়া বা অপনার মধ্য দিয়া কৃষ্ণকে জানিতেছে। 

ভগবদগীতা বলিয়াছেন-- 

স্বয়মেবাআনাজআনং বেছ্য ত্বং পরমেশ্বর । 

হে পরমেশ্বর, তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজকে জান। এখানে কর্তা, কর্পা, করণ, 

ও ক্রিয়া একই। | 



১৬ « বীরভূমি 

, (গ )হলার্দিনী শক্তি 

কে কৃষ্ণকে ভালবাসে, কে কৃন্টকে তুষ্ট ও তৃপ্ত করে? 11০ 19569 1১5 
[01170 1 [115 11210151076 01791 10595 0116 101%176৭ এই ভালবাসার ও তৃপ্ডি- 

বিধানের যিনি পূর্ণতা, তিনিই শ্রীরাধা। 

হবাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব। 
ভাবের পরমাকাষ্টা নাম মহাভাব ॥ 

মহাভাব শ্বরূপা শ্রীরাধ। ঠাকুরাণী। 
সর্বগুণথনি সর্ধকান্তা শিরোমণি ॥ 

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যাঁর চিত্বোন্রিয় কায়। 

কষ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥ 

জ্রীমত্ী রাধিকা ভ্রীকৃষ্জের হলাদিনী শক্তির সারদ্ূপা । আ্ীকুষ্জের ফাহারা কাস্তা, গ্রীমতী 

রাধিকা হইতেই তাহাদের বিস্তার হইরা থাকে । লক্ষমীগণ শ্রীরাধিকার অংশবিভূতি, 

মহিলীগণ শ্রীরাধিকার বিম্ব ও গ্তিবিন্বরূপা। লন্মনীগণকে বৈভব বিলাপাংশরূপ আর 
মহিষীগণকে প্রাভব প্রকাশশ্বরূপ বলা হইয়া থাকে। ব্রজগোপীগণ প্রীরাধার 
কায়বাহরূপা । 

গোবিন্দানন্দিনী রাধ। গোবিন্মোহিনী | 

গোবিন্ৰ সর্বস্ব সর্বাকান্তা শিরোমণি ॥ 

বৃহদেগীস্মীয় তন্ত্রে কথিত হইয়াছে__ 

দেবী কৃষ্ণমন্ী প্রোক্তা রাধিক1 পরদেবতা| | 

সর্ধলক্ষমীময়ী সর্বকান্তিঃ সমোহিনীপরা ॥ 

ভ্ীচৈত্তশ্যচরিতামূতে এই শ্রোকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত বা আসম্ব।দিত হইয়াছে । 

দেবী কহি ভোশুমানা পরমাসুন্দনী। 

কিন্বা রুষ্*-ভ্রীড়া-পুঙ্জার বসতি নগরী ॥ 

কৃষ্ধমন্্ী কষ ধার ভিতরে বাহিরে। 
যাহা যাহা নেত্র গড়ে তাহ! কৃষ্ণ স্কুরে ॥ 
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কিনব প্রেমরসমন্ধ কফের স্বরূপ । 

তার শক্তি তার সহ হয় একরপ। 

কষ্ণবাঞ্চ। পুর্তিবূপ করে আরাধনে। 

অতএব রাধ! নাম পুরাণে বাখানে ॥ 

অতএব সর্বপৃজ্যা পরম দেবত]। 

সর্বপাণিক! সর্বজগতের মাতা ॥ 

সর্ধবলঙ্্দী শব পূর্বে করিমাছি ব্যাখ্যান | 
সর্বলক্মীগণের তিহো৷ হয় অধিষ্ঠান ॥ 
কিন্বা! সর্বলক্মী কৃষ্ণের ষড়বিধ তষ্বর্যয। 

তার অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্বশক্তিবর্ধয ॥ 

সর্বা সৌনধ্য কান্তি বসয়ে তাহাতে । 
সর্বলক্মীগণের শোভ। হয় বাহা হৈতে ॥ 

কিন্বা! কাস্তি শবে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কছে। 
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছ। রাধাছেই রছে ॥ 

রাধিক1 করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পুরণ । 
সর্বকাস্তি শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥ 

জগৎমোহন কৃষ্ণ তাহার মোহিনী। 

অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ 

রাধা পূর্ণশান্ক কৃষ্ণ পূর্ণ শক্রিমান্। 
দুই বন্ধ ভেদ নাহি শান্তর পরমাণ | 

শাক্তিতত্থের আলোচনায় একটি কথা স্মরণ রাখিতে হুইবে। শক্তিমাজেই অমূর্ত, 
শক্তিমান্কে আগ্রা করিয়াই শক্তির বিলাস হয়। ভগবৎ-সন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় 

বলিয়াছেন-.. , 

“তত্র তাসাং কে বল শ্রিমাত্রত্বেনামূর্তানাং ভগবদ্ বিগ্রহাস্ৈকান্ছেন স্থিতিঃ।* . 
শক্তি খন কেবল শক্তিমাত্র, তখন ভগবানের বিগ্রাছ্ছের ঘহিত এক হইয়! অবস্থিত । 

লীলা-বিলাসে ভিন্ন হুইয়াও অভিন্ন । তখন তাছার ছিরগত্ব লানিত ছয়। 



১ বীরসূমি 

. হলাদিনী শক্তির সারাংশ- প্রধানকে গুহাহিস্তা, সংবিএ শক্তির সারাংশ-প্রধানকে 

- জআতবিগ্, আর সন্িনী শক্তির সারাংশ-প্রধানণকে অব্যয়শক্তি বলে। 

্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্যস্থানে কথিত হুইয়াছে-- 

ভ্রজেন্্রনন্দন কৃষ্ণ নায় কশিয়োমণি। 

নায়িকার শিরোমণি রাধ! ঠাকুরাণী ॥ 

১৯ । জ্ীরাধার ম্বরূপ 

প্রীল রায় রামানন্দের সহিত প্রীচৈত্য মহা প্রভুর কথোপকথন, যাহা প্রীচৈতম্য চরিতাস্থতের 
মধ্যলীলার অধ্টম পরিচ্ছেদে বনিত হইয়াছে, তাহাতে আ্রীশাধাতত্ব সম্বন্ধে যাহা আছে, 

তাহা নিঙ্গে উদ্ধৃত হইল । 

কৃষেঃের অন্ত শক্তি তাতে তিন গ্রধান। 

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥ 

অন্তর বহিরঙ্গ। তটস্থ! কছি যারে। 

অন্তর! শ্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥ 

সং চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের শ্বরূপ। 

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ। 

আনন্দাংশে হলারদিনী সদংশে সন্ধিনী। 

চিদংশে সপ্বিং যারে জ্ঞান করি মানি ॥ 

কৃষ্ণকে আহলাদে তাতে নাম আহলাদিনী। 

সেই শক্তিত্বারে সুখ আন্বাদে আপনি ॥ 
স্থুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন। 
ভক্তগণে সুখ দিতে হলাদিনী কারণ । 

হদাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম। 

' আনন চিন্ময়রস গ্রেমেষ আখ্যান ॥ 

প্রেমের পরমসাঁর মহাভাব জানি। ' 

". গেই মহাভাবরূপ! রাধাঠাকুরানী ॥ 



জ্রীঞ্জীরাধাতন্ত ৯ 

৫্রমের স্বন্ধপ "দহ প্রেমে বিভ।বিত,। 

কৃষ্ণের প্রেরসী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদ্বিত ॥ 

সেই মহাভাব হয় চিস্তামণি সার । 

ক্কষ্ণবাহণ পুর্ণ করে এই কাধ্য তার ॥ 

মহাঁভাব চিস্তামণি বাধার স্বরূপ । 

ললিতাদি সতী তার কায্বাহরূপ ॥ 
ব্রাধাপ্রতি কঞষ্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্তন। 

তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জলবরণ ॥ 

কাকণ্যামুতধাবাক় সান প্রথম । 
তাকুণ্যামৃতধারাম সান মধ্যম ॥ 

লাবপ্যামৃতধারায় তছুপত্রি সান । 

নিজলজ্জ! শ্যাম পট শাটি পত্রিধান ? 

কঙ্-অনুবাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন ! 

প্রণযরমান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥ 

সৌন্দর্যযকুস্কুম সী গ্রণয়চন্দন | 
শ্মিত কান্তি কপি তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥ 
কৃষে্ঃবে উজ্জ্বলবুস মুগমদভর । 

সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবব ॥ 

প্রচ্ছন্স-মান বাম্য ধন্মিল্য বিস্তাস । 

ধীরাধীরাত্বগুণ অঠঙ্গ পট্টবস। 

ব্রাগতান্বুলবাগে অধর উজ্জল । 

০প্রমকোৌটিল্য নেত্রধুগলে কজ্জল । 

হুদদপ্ত সাত্বিকভাব হর্যাদি সথশন্ী ॥ 

এই সব ভাবভুষণ প্রতি অঙ্গে ভরি । 
কিলকিঞ্িতঃক্ি ভাব বিংশতি ভূষিত । 
শুণশ্রেণী পুস্পমাল। সর্বাঙ্গে পুদ্িত ॥ 

সৌভাগ্য তিলক চাকু লঙ্গাটে. উজ্জ্বল |. 

প্রেমটবচিষ্যা বত্ব হাদযে তরল ॥ 



দত 

বীরঞঁমি 

মধ্যবযস্থিত1 সখান্থন্ধে করস্ভাস। 
কৃ্ণলীল! মনোবুৃতি সখী আশপাশ ॥ 

নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব-পর্ধযঙ্ক 
তাতে বগিয়াছে সদ! চিত্তে ₹কষঃ-সঙজগ ॥ 

কষ্ণচনাম ৭ বশ অবতংশ কাণে। 

কঞনাম গুণ বশ প্রবাহ বচনে ॥ 

কষ্কে করার শ্তামরস মধুপান। 

নিরস্তর পুর্ণ করে কষ্চের সর্বকাঁম ॥ 

কষ্চের বিশুদ্ধ প্রেম রতয় আকর। 

অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥ 
যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা। 
যার ঠাঞ্িং ফলাবিলাস শিখে ব্রজর়াম ॥ 

যার সোন্দধ্যাদিগুণ বা লক্ষ্মী পার্বতী । 
যার পতিব্র্ত1 ধর্ম বাঞে অরুন্ধতী ॥ 

যাহ সদগুণের কৃষ্ণ না পান পার। 

তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥ 

প্রীরঘুনাথ দান গোস্বামী মহোদয়-কৃত পপ্রেমাস্তোজ-মরন্দাধ্য স্তবরাজ+* নামে একটি 
স্ব আছে, পূর্বেবের অংশটি সেই স্তব হইতে গৃহীত। সেই স্তবটি এই প্রসঙ্গে অস্বাদনীয়। 

মহাভাবোজ্ছলচ্চিন্তারতো্াধিতাবিগাহা | 

সধীপগ্রণয়সদশন্ধঃবরোদ্বপ্কনস্থপ্রভাং ॥ 

* কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুপ্যামৃতধারয়] | 

লাবণ্যামৃতবস্থাতিঃ মাপিতাং ্লপিতেন্দিটাং। 

হীপট্টবন্তরগুপ্াঙগীং সৌন্দর্য ঘুস্থণাঞিচতাং। 
শ্তামলোজ্জলকন্ত,ী বিচিত্রিত কলেবরাং ॥ 
কম্পাশ্র পুলক তপ্ত স্েদ গাঙগাদরক্ঞতা। 

উন্মাদোজাডামিত্যেতৈ রক্বৈর্নবভিরুতমৈঃ | 



শীতীরধাতৰ ২১ 

রপ্ত লঙ্কৃতি সংশিষ্টাং গুণাশীপুষ্পমাল্নীং। 
ধারাধীরাত্বস্থাস পটবাসৈঃ পরিস্কৃতাং ॥ 

্রচ্ছন্নমানধন্মিল্লাং সৌভাগ্য তিলকোঞ্ছলাং। 

কৃষ্ণনামহশঃ অববতংসোল্লাসিকমিকাং ॥ 
রাগতাদ্থুলরক্তোতীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাং। 
নম্মভাষিত নিঃশ্তন্ব শ্মিতকপূরবাসিতাং ॥ 
সৌরভান্ত:পুরে গর্বপর্ধযক্কোপরিলীলয়! ৷ 
নিঝিষ্টাং প্রেমবৈচিত্ত্য বিচলত্তুলাঞ্চিভাং ॥ 
গ্রণয়ক্রোধসচ্চেলীবন্ধগুপ্রীরূতস্তনাং 1 
সপতীবক্ত হচ্ছোধি বশঃ গ্ীকচ্ছপীবরাং ॥ 
মধ্যতাত্বসধীস্বন্ধ লীলান্যস্তকরাখুজাং। 

হ্যামাং শ্তামস্মরামোদ মধূলী পরিবেশিকাং। 

১১। প্রেম 

উপরে যে ছুইটি অংশ উদ্ধত হইল, তাহা বুঝিতে হইলে “প্রেম” জিনিসটি কি, 
তাহার আলোচনা! করা দরকার । বৈষ্ঃবাচার্ধ্যগণ এই প্রেমতত্ব নান! প্রকারে অতিশয় 

বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কাহাদের সেই ব্যাখ্যায় ও বর্ণনার সহিত পরিচিত 

হওয়! দরকার । 

শীল শ্রীপুজ্যপাঁদ রূপ-গোস্থামীকৃত 'উজ্জল নীলমণি' নামক গ্রস্থাবলম্থনে নিঙ্গের 

কথা-শুলি লিখিত হইল। 

সর্বথ। ধবংসরহিতং সত্যপি ধবংমকারণে। 

যঞ্তাববন্ধনং যুনোঃ স প্রেমাঁপব্রিকীন্তিতঃ ॥ 

ধপ্পের কারণ রহিয়াছে, কিন্তু সর্ধধতোভাবে ধ্বংসরহছিত, কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে না, 

ঘুষক যুবতীর ভিতর এই প্রকারের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। 
বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর' নামক উপন্যাসে শৈবলিনীর প্রেমর কথা আছে। 

শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাঁসিতেন, বালিক1 বয়স হইতেই প্রাণের সহিত তালবালিতেন | 



হহ বীরড়ূমি 

সেই ভালবাসার প্রেরণায় শৈরূপিনী পতির গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অশেষ প্রকার কট, 
সহা করিয়াছেন, অতি ভয়ঙ্কর বিপদ-সমূহের সপ্মুখীন হইয়াছেন। প্রথমে মনে হইবে 

ইহা প্রেম। কিন্তু যখন মহাপুরুষের সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে তাহার সেই ভাববন্ধন 
ছিন্ন হইয়া গেল, যে হুদয় প্রতাপের জন্য এত করিয়াছে, সেই হৃদয়েরই গতি আবার 

ফিরিল, তখন বোঝা গেল, ইহা ধ্বংদরহিত নহে, অতএব পপ্রতাপের সহিত শৈবলিনীর 
যে ভাববন্ধন ব| ভালবাসা, তাহা প্রেম নুহে। 

নরলোকে মানুষকে বিষয় করিয়। মানুষের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমের উদয় হয় না। 

প্রেম মিড্যাশ্রায়ী, অর্থাৎ নিত্য যে গ্ঁভগবান্ তাহার জন্যই জাগরিত হয়। যদি কখনও 

সত্যপ্রেমের উদয় হয়, তাহ! হইলে দেহরক্ষা অসম্ভব । এই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতাষুতে 

এইরূপ বল! হইয়াছে । 

অকৈতব কষ্তপ্রেম, যেন জান্ুনদ হেম, 
এ প্রেম নূলোকে নাহি হয়। 

যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ 

বিয়োগ হইলে কেহ না জীরয় ॥ 

'প্রেমসম্পুট' নামক গ্রন্থে প্রেম-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে__ 

লো কদ্বয়াৎ শ্বজনতঃ পরতঃ স্বতোব৷ 

প্রাণপ্রিয়াদপি গুঁমেরুসম! যিন্রাঃ | 

কলেশাস্তদপ্যতিব*্ণী সহস বিজি তা 

প্রেমৈব তান্ হরিরিভাগিৰ পুষ্টিমেতি ॥ 

ইহুলোক বা! পরলোক হইতে, স্বঞ্জন হইতে পরজন হইতে ব! নিঞ্জের শিকট হইতে, যিনি 

প্রাণপ্রিয় তাহার নিকট হইতে যদি স্থমেরু পর্বতের সমন ক্লেশমমুহ আসিয়া উপস্থিত 

হয়, তাহ! হইলে, সিংহ যেমন হস্তিপমুহকে পরাজিত করেন, সেইরূপ প্রেম সেই সমুদয় 

ক্লেশকে পরাজিত কারয়৷ পুষ্টিলাভ করেন। 

বৈষ্ণব কবিতায় শ্রীরাধাকৃষ্জের প্রেমলীলার আলোচনায় এই সংজ্ঞাটি যদি সকল 

সময়ে মনে রাখা যায়, তাহ! হইলে আমর! বৈষাৰ ববিতার ভিতরের কথা ও আধ্যাত্মিকতা 
আন্বাদন করিতে পারিব। 



শীতীরাধাত্ ২৩ 

.« জ্রীচৈতত্ চরিতামৃভ হইতে থে. অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে, প্রুম- 
“আনন্দ-চিন্ময় রস' ; আর আছে. প্রেম হলাদিনী শক্তির সার। প্রেম যে শক্তি বা 

শন্তিসার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শক্তি জড়ীয় নহে, মানবীয় নহে, ইহা চিন্ময়, ইহ। 

এশ। [1,9৮৪ 15 [0151091 মৃত্যুময় জগ--প্রেমই এখানে অ-ৃত। জগতে সকলই 

নশ্বর--একমাত্র প্রেমই অবিনশ্বর ও নিত্য । আমার যতক্ষণ আত্মতৃপ্তির বা জাত হৃগ্গের 

বোধ. থাকে, ততক্ষণ প্রেম কি তাহ। আমি বুঝিতেই পারি না। আত্মহৃখদুঃখ বোধ 

পরিত্যাগ করিলে: প্রেমের আবির্ভাব হয়, অথবা প্রেমের আবির্ভাব হইলে আর আত্ম- 

স্বখ-দুঃখের বোধ থাকে না। শ্ীচৈতন্য চরিতামৃতেই অ।ছে-_ 

আত্মেক্তিয় গ্লীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাঁম। 
রুষ্ছেব্িয় গ্রীতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাৎপর্য নিজ সগ্ভোগ কেবল । 

ক্ষষ্ত্থ তাতপণ্য হয় প্রেম মহাবল ॥ 

অভএব কান প্রেমে বত অন্তর। 

কাম অন্ধ হম প্রেম নিশ্মল ভাস্কর ॥ 

আচার্ধ্যগণ প্রৌড, মধ্য ও মন্দ ভেদে ৫৪মের তিন. প্রকার অবস্থ। বর্ণনা করিয়াছেন। 
এই অবস্থা তিনটি দুইদিক্ হইতে আলোচনা কর! যাঁয়। এক নায়কের দিক্ হইতে আর 
নায়িকার দ্রিক্ হইতে । এই প্রেম, একটি বিশেষ গ্রকাদের পুষ্ট বা .পরিণত অবস্থায় 
উপস্থত হইলে তাহার নাম হয়-স্হ। 

১২। ম্েহ 

আরুহ পরমাংকা।ষ্ঠাং প্রেমাচিন্দীপদীপনং 

হৃদরং দ্রাংয়গলেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে । ্ 

প্রেম যখন পরম উৎকর্ষের অবস্থায় আরোহণ করে তখন উহা চিদ্দীপদীপন। “চিৎ. 
শন্দে-প্রেম-ব্ষিয়ের উপলব্ধি বুঝায়। “প্রেক্ষোপলরিশ্চি সম্থিৎ"--অমরকোষে এই 

অর্থ আছে। প্রেমবিষয়ের যে উপলব্ধি বা সমাক্ জ্ঞান তাহা দীপের মত অর্থাৎ তাহার 

দ্বার মার ভিতরের ও বাইরের সকল প্রকার অন্ধকার বা সংশয় দুরীভূত হয়। , প্রেম 



২৪ *, বীর়ভূছি 

যখন পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়! প্েহের অবস্থায় উপস্থিত: হয়, তখন উহা! ভার! সেই 

চিদ্দীপেক্ দীপন হইয়া! থাকে, সেই চিদ্দীপ উদ্দীপ্ত হুইয়া উঠে। তৈলাদি নে পদার্থের 
ত্বার। দীপ ধেমন উচ্ভ্বল হয় ঠিক সেইরূপ । ন্মেছের দ্বারা হদয়ও দ্রেব হয়। দীপ উজ্ববল 
হইলে তাহার উঞ্ণতাযোগে যেমন অনেক পদার্থ গলিয়। যায়, সেইরূপ প্রেম নোহ-জবন্থায় 
উপগ্থিত্ত হইলে, হদয় সর্বদাই ত্রব-অবস্থান্প থাকে । 

এখানে, ভাবিয়া দেখিবার কথা এই | মানুষে মানুষে ভালবাস! হয়। কিন্তু এই 

ভালবাস! রক্ষা করিতে হইলে দেখাণুন! প্রয়োজন। অনেকদিন দেখাশুন! না! হইলে 

ভাঁববন্ধন শিথিল হইয়! যায়, শেষে হৃদয় শুকাইয়| বায়, আর প্রেম থাকে ন।। ইংরাজীতে 

বলে-- 041 ০6510170০৫৮ ০1 17710 1 দৃষ্টির বাহির হইলেই মনের বাহির হইয়া 

যায়--ইহাই প্রাকৃত জগতের নিয়ম । এখন স্নেহের অবস্থা দেখুন; ন্রেহ আমার ভিতরে 
জাগিয়াছে, আমার যিনি প্রেমাস্পদ বা প্রেমের বিষয় তিনি আলোকের ন্যায় আগার 

ভিতরে রহিয়াছেন। তিনি আশম্মন আর ন। আন্ন, দেখ! হউক আর না হউক, তিনি 

'আদরই করুন আর অনাদরই করুন, গেছ জামার ভিতরে। সেই স্মেহের সাহায্য 
আমার হৃদয়ের দীপের সর্বদাই উদ্দীপন হইতেছে, যতই সময় যাইতেছে সেই মুর্তি আমার 
হৃদয় মধ্যে ক্রমেই অধিক উজ্জ্বল হইতেছে, অদর্শন তাঁহার উজ্ভ্বলঙত1 কমাইতে জঙ্গম, 

নেন ভিতর হইতে তাহার উদ্্বলত। বাড়াইয়া দিতেছে। সেই প্ররেক্ষ বা প্রেম-বিষয়, 

তাহার উদ্দবলত্ত! বত বাড়িতেছে, আমার ভৃদয়ও তত বিগলিত বা! দ্রবীভূত হুইতেছে। 

ইছার জন্য আর বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন নাই । এই অবস্থার নাম তেছ। 
অত্োদিতে ভবেজ্জ।তু ন তৃপ্তি দর্শনাদিযু। 

স্নেহ উদিত হইলে দর্শনাদির ছার! কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। 
এই সেছকে আচার্যযগণ ঘৃতশ্নেহ ও মধুনেহ, এই ছুই শ্রেশীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 

ইছাদের মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে হইবে। রতির উত্তব দুই 
প্রকারে হইয়া থাকে--তাহার আমি, এই এক প্রণালী, আর 'আমার তিনি এই এক 
প্রণালী। দ্বৃতন্লেহে প্রথম প্রকারের চিন্তা প্রবল (0০:0191), আর মধুন্সেছে দ্বিতীয় 

প্রকারের চিন্তা গ্রবল। শ্রীজীব গোন্বামীকৃত লোচনরোচনী টীকায় নিঙ্গরূপ কথিত 
হইয়াছে... 



জীশ্রীয়াধাতৰ ২৫ 

রত্যুন্তবো! হি দ্বিধা ভবতি। তদীল্বাহুমিতি মদী€ঃ স ইতি ভাবনাতেদাৎ। তল্মাৎ পূর্বং যো 

 গ্বতন্নেহ উক্ত স তদীয়াহমিতি ভাবনাময়:। মধুন্েহত্বরং মদীযঃ স ইতি ভাবানাতিলয় মর; 

'শ্রীউজ্জল নীলমণি” রলিয়াছেন-_ 

আত্যন্তিকাদরময়ঃ নেহোত্বুতমিতীধ্যতে । 

যে সহ অতিশয় আদরময় তাহাকে ঘুতন্গেহ বলে । 

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে ন্েহো ভবেন্মধু 1 

আমার তুমি এই ভাবের আতিশব্যময় যে স্নেহ, তাহার নাম মধুনেহ। 

১৬। মান 

ন্লেহের পৰ্িণত তবস্থার নাম মান । 

নেতস্ত  কুষ্টতা বাপ্টা। মাধুর্যাং মানয়য়বং। 

ছে! ধারয়ভাদাক্ষিণ্যং সমান ইন্তি কীর্তযতে ॥ 

ন্মেহ অর্থাণ চিত্তদ্রব, উতকৃষ্টতা লাভ করিয়া যখন নূতন মাধুর্য অনুভব করায় এবং 

নিজেকে গোপন করিবার জন্য যখন অদাক্ষিণ্য বা কৌটিল্য অবলম্বন করে, তখন তাহার 
নাম মান। | 

আমরা পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্থ চরিতাম্ত হইতে যে অংশ টদ্বত করিয়াছি 
তাহাতে আছে-- 

প্রচ্ছন্ন-মান, বামা, ধন্মিল-বিস্তাস। 

আর আছে- 

প্রেম কৌটিল্য নেত্র ধুগলে কজ্জল। 

উদাত্ত ও ললিত ভেদে মান ছুই প্রকার । ছ্বৃতন্সেহই উদাত্ত মান হয়। 
মধুন্নেহস্ত কৌটিল্যং শ্বাতন্ত্রা হদয়ঙমং | 

বিভ্রনর্মবিশেষঞ্চ ললিতোহয়মুদীর্ধ্যতে ॥ 

মধুস্সেহবতী যখন স্বাধীন ভর্তৃক1রূপে,--কাস্ত, হৃদয়ের ছার! বুঝিতে পারেন এ প্রকারের 

কৌটিল্য ও নর্্দ বা কৌতুক অবলম্বন করেন, তখন তাহাকে ললিত মান বল! হইয়া থাকে। 
মানের পরের অবস্থার নাম প্রণয় । 



২৬ '. বীরতূমি 

মানো দধানে। বিজজ্তং প্রণয় প্রোচাতে বুধৈ:| 

মান যখন এমন স্গবস্থায় আসে 'যে আর কোনরূপ সন্ত্রমবুদ্ধি বা পার্থক্য বুদ্ধি থাকে না, 

কাস্তের সহিত একেবারে অভেদ মনন হয়, সেই অবস্থার নাম প্রণয়'। 

১৪1 প্রণয় রাগ, অন্গরাগ, ভাব মহাঁভাব 

এই অবস্থায় নিজের প্রাণ, 'মন, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, 

মন, বুদ্ধি দেহের একাভাবন হইয়া থাকে। 

বিত্রন্ত অর্থাৎ বিগাসই প্রণয়ের স্বরূপ বিশ্রন্ত দুই প্রকার, মৈত্র ও সৌখ্য। 
বিনয়ান্থিত বিস্রন্তকে মৈত্র বলে আর ভয় হইতে নিম্মুক্ত ঘেবিশ্রস্ত ভাহার নম সধ্য। 
আচারধ্যগণ বিষুপুরাণ, নিন প্রভৃতি লীলাগ্রন্থের বর্ণনা হইতে এই সমুদয় অবস্থা! 

দেখাইয়াছেন। 

প্রণয়ের পরের অবস্থার নাম রাগ । 

ছুঃখমপাধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব বাজাতে । 

যতন্ত প্রণয়োস্কবাৎ স রাগ ইতি কীর্ডাতে ॥ 

প্রণয়ের উত্ককর্ধ নিবন্ধন চিত্তের এমন অবস্থ! হয় যে যাহা নিতান্ত দুঃখ, তাহ'7কও সুখ 

বলিয়া! মনে হয়। এই অবস্থার নাম রাগ। নীলিম। ও রক্তিমাভেদে রাগ দ্বিবিধ। 

রাগের পরর অবস্থ। অনুরাগ। 

স্দান্ুভৃতমপি যং কুর্ধান্নবনবং প্রিন্নং। 

রাগে। ভবেয়বন্বঃ সোহমুরাগ ইতীর্য্যতে । 

থে রাগ সর্বদাই নূতন হইতেছে, স্মার অনুভূত প্রিয়জনকে সর্বধদা নৃতনের মত বোধ 
করাইতেছে, তাহাকে অনুরাগ বলে। 

অনুরাগের পর ভাব। 

অনুরাগঃ শ্বসংবেগ্ধদশাং প্রাপা গ্রকাশিতঃ 

ধাবদায়বৃত্তিশ্চেন্ভাৰ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

এই অনুরাগ যখন যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে অর্থাৎ ইহার চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়, 
রাগের যে লক্ষণ দেওয়! হইয়াছে, সেই লক্ষণ যখন তাহার উত্কর্ষ লাভ করে, এবং 
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স্বসংবেছ্যদশ প্রাপ্ত হয় অর্থাত নিঙ্গের ভিতরেই নিজের সাফল্য লাভ কে তার নাম 

'ভাব। ভান আর মহাভাব, ইহাদের ম.ধ্য বিশেষ গ্রভেদ নাই । যেমন ভগবান আর স্বয়ং 

ভগবান্। ্রীদীবগ্োস্বামী তাহার টিকায় এইরূপ খলিগাছেন। এই অবস্থা এব মাত্র 

ব্রজদেেবীগণের মধ্যেই সম্ভব, মহিষীগণের মধ্যেও এ অবস্থা হয় ন|। 

পূর্বের বলা হইয়াছে শ্রীমতী রাধিক। মহাতাব-স্বরূপিনী । 

সেই মহাঁভাব হয় চিন্তামণি সার। 

কৃষ্ণবাঞ্চ! পূর্ণ করে এই কাধ্যতার। 

সেই মহাঁভাৰ কি তাহ সংক্ষেপে আলোচিত হইল । এই আলোচনা যথেষ্ট নহে। 
মহাভাব কি, তাহ! বুঝিতে হইলে সুদৃঢ় চিন্তা অর্থাত অন্তমু্খী হইয়া ধারণা ও ধ্যান 

আবশ্যক । মোট কথা, আচার্যোর! কিন্তাবে এই রাধাতন্তবের আলোচনা করিয়।ছেন আমর! 

তাহা মে।টামুট দেখিলাম। শ্রীরাধাত স্ব লইয়া তাড়াতাড়ি যাহা হউক একট! সমালোচন। 

আমর! ষেন না করি । . 

মুকুন্দমহিষীবৃন্দেরপসাবতিদুল্ল ভিত । 

ব্রজদেব্যেক সংব্ষ্ভো। মহাভাবাখ্যয়োচাতে ॥ 

বরামূত শ্বরূপশ্রীঃ স্বংস্বরূপং মনোনয়েৎ | 

এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষীসকলে অতি ছুল্লভ। কেবলমাত্র ব্রজ-সুন্দরীগণেরই ইহ 
ংবেছ্য, ইহাই মহাভাব। এই মহাভাব, শ্রেষ্ঠ অম্বৃতের স্বরূপ সম্পত্তি বিশিষ্ট হওয়ায় 

চিত্তকে নিজের স্বরূপে লইয়া যায়। 

এই মহাভাব রূঢ় ও অধিরূট ভেদে দ্বিবিধ । অধিরুট মহাভাবের মোদন ও 

মাদন, এই দুই প্রকার ভেদ । এই মোদন ভাব, বিরহু দশায় মোহন নামে কথিত হয়। 

এই মোহন ভাব হইতে দিবোন্মাদ হইয়া থাকে। দিব্যোম্মাদের উদঘণা চিওজল্লা 
প্রভৃতি বহু বহু অবস্থাভেদ আছে। চিও্রজল্ল দশা । অঙগুলির নাম-_ প্রজঙ্ল,- 
পরিজল্ল, বিজল্প, উত্ভল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প প্রতিজয্ল, নুজলল। 
শরীমস্তাগবতের ভ্রমরগীতায় এই অবস্থাগুলি পরিদৃষ্ট হয়। 

ইহা! ছাড়! আর একটি কসবস্থ! আছে, তাহার নাম মাদন। 
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সর্বভাবোদগমোল্প।সী মাদনোহয়ং পরাতৎপরঃ | 

রাজতে হলাদিনীসারে! রাধামামেব যঃ সদা! | 

হলানিনীসার প্রেম। এ প্রেম যদি রতি হইতে মহভাব পধ্যন্তের উদগমনে উল্লাসগীল হয়, 

তাহ! হইলে তাহাকে মাদন বলা যায়। এই মাদন পরাতপর অর্থাৎ মোহনাদি ভাৰাপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট, সতত ইহা প্রীরাধাতেই বিরাজিত, অন্থাত্র ইহার উদয় হয় না। ্তরীবিশ্বনাথ 

চক্রবর্তী তাহার আনন্দচন্দ্রিক! টিকায় বলিয়াছেন,__মাদনে বিরহাভাবাৎ--মাঁদনে বিরহ 
নাই। 

এই সমুদয় চিন্তা প্রণালীর মধ্যদিয়। শ্রীরাধাতত্বের আলোচন! করিতে হইবে। 

রীত্রী়াধাকৃষ্ণের লীল! ও প্রেম জয়যুক্ত হউক । 
আহ্ষ্টেরক্ষরিফুং হৃদয়বিধুমণিদ্রাবণং বক্রিমাণং 
পূর্ণত্বেংপু!দ্বহস্তং নিজরুচিঘটয়া! সাধবসং ধ্বংসয়স্তং। 

তম্বানং শং গ্রদোষে ধৃত নব নবত। সম্পদং মাদনত্বা- 

দদ্বৈতং নৌমি রাধাদনুজবিজিনোরভুতং ভাবচন্্রঃ | 

শ্রীরাধাকৃষ্ণের অস্কুত ভাবচন্দ্রকে প্রণাম করি। এই ভাবচন্দ্র প্রাকৃতী ও অপ্রাকৃতী 
সষ্টিকে অভিন্যাপ্ত করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্ববকালব্যাপিনী। ইহার কখনও 
ক্ষয়ের সম্তাবনা নাই। (ধবংস-সম্ভাবনা নাই--ইহা1! প্রেমের লক্ষণ ) এই প্রেমচন্দ্ 

হুদয়রূপ চন্দ্রকান্তমণিকে দ্রবীভূত করেন। (প্রবীভূত করা স্নেহের লক্ষণ) এই 
ভাবচন্দ্র পুর্ণ হইয়াও বক্রত।ব ধারণ করিয়াছেন । (ইহা মানের লক্ষণ) এই ভাবচন্্র 

স্বীয় কান্তিসমূহের ঘর! ভয়রূপ অন্ধকার ধংস করিতেছেন। (প্রণয়) এই ভাবচন্দর 

প্রদ্ধোষে-_সন্ধ]ায় অথব| গুকুষ্টরূপ দোষে বা অপরাধে অর্থাৎ কালদেশকৃত দুঃখরূপ- 

দোষে স্থখ বিস্তার করেন। (রাগের লক্ষণ ) এই ভাবচন্দ্র মাদন অর্থাৎ নিখিল- 

বিশ্বের আনন্দবিষয়ক । এই ভাবচন্দ্র দ্বিতীয়রহিত, ইহা অপেক্ষা! অদ্ভুত আর কিছুই 

নাই। ( মহাডাব) 
জ্র।ধাতব্ব-সন্থন্ধে ইহাই প্রাথমিক কথ! । আমরা গ্রীরাধাক্ণের চরণবন্দন করি। 

সাঁধ যায় ইহ চক্দ্রম কির়ণে, কুস্ু মিত কুঞ্জবিতানে। 
বসস্তবায়ে প্রাণ হিশাওব বাঁশিক সুমধুর গালে ॥ 
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প্রাণ ভৈবে মধু বেণুগীতময়, রাধাময় তব বেগু। 

জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা, চরণে প্রণমে ভানু 1 

১৫| রাধাপ্রেম-_সাধ্যশিরোমণি। 

শ্রীকষ্ণচৈজম্য মহাপ্রভু যে সাধনতত্ব প্রবপ্তিত করেন তাহার শেষ কথা শ্রীর়াধাতত্ব। 
শ্রীল রামানন্দ রায় মহাশয়ের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যে কথোপকথন হয়, তাহার 
শেষ কথা এই-- 

রায় কহে রাধা প্রেম সাধয-শিরোহণি। 

যাহার মহিমা] সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥ 

মাঁনবজী বনে ধর্মমসাধনার দ্বার যে চরম ফল লাভ করা যাইবে তাহা গ্রারাধার প্রেম বা 

প্রীর।ধাতন্বের সহিত প্রকৃত পরিচয় বা শ্রীরাধারা+র করুণালাভ। রায় রামানন্দের 
সহিত শ্রমম্মছাপ্রড়ুর যে কথোপকথন তাহাতে সাধনার নিন্মলিখিত শুরগুলি নিগ্ধারিত 
হইয়াছে । ১। স্বধন্মাচরণ ২। কৃষ্ণে কম্মার্পণ ৩। স্বধশ্মত্যাগ ৪ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি 

৫। জ্ঞানশুন্যাভক্তি ৬। প্রেমভক্তি ৭।দাশ্যপ্রেম ৮। সখ্যপ্রেম ৯7 বাতগল্যপ্রেম 

১০। ৰান্তাপ্রেম ১১। রাধাপ্রেম সাধ্যশিরোমাণ। 

স্বধ্মীচরণে ধর্মমজীবনের আরম্ত আর শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যের পরিচয়লাভই 
ধর্্মজীবনের চরম পরিণতি । এই মাধুষ্যের পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য 

চরিতাম্বৃত বলিতেছেন-_ 

কর্্মতপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি জপধ্যান, 

ইহ! হৈতে মাধুর্য হুল্ল'ভ। 

কেবল যে বাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে 

তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ॥ 

এই রাগ ও রাগমার্গ কি, তাহা! না বুঝিলে গ্রীরাধাতন্ব বুঝিতে পারা যাইবে না। 

উপসংহার 

জামরা এই প্রবন্ধের প্রারস্তে পৌরাণিক ঘটনা বন্দীর শ্রেণী-বিভাগের কথা 



৩৪ বীরভূি 

যলিয়াহি। বর্ধমান সর্ময়ে ইহা নিভান্ত আবশ্যক। আমর আঙ্গ কাল পুরাঁণকে 
ইংরাজী ভাষায় 74)070192)*ব1 2) বলে। সকলেই জানেন ইংরাজী ভাষায় 
1151) কথার অর্থ মিথ্যা । ন্ুতরাং পুরাণের কথা বলিলেই অনেকের মনে হয় ইহা 

মিথ্যা বা কাল্পনিক কথ! । তবে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ইহার ভিতর হইতে 
কিছু (কছু সত্য বাহির করিতে পারা যায়। বর্তমান সময়ের এই ধারণা নিতান্তই 

ভ্রমাত্বক | এই চিস্ত! ও ধারণার দ্বার! ভারতবর্ষের ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে । স্থপরিচিত 
চিন্তাশীল লেখক রাক্ষিন্ (7051017 ) তাহার 09670 ০06 1116 4১1 নামক পুস্তকে 

বলিয়াছেন__ 
[5৬০1 00760096 2 10011) /101) 2. 115. 20105 07005105০01 911 076 

£990950 2170 13950 [1619 1010)970017955 9691 801959560 0110051 

12) 01)0105% , 

পৌরাণিক আখ্যানকে মিথা। ভাবিও ন। পৃথিবীতে ধাহার! সর্ববপেক্ষা বড়লোক 
ও জ্ঞানীলোক তীহাদের চিন্ত'সমূহ এতকাল ধরিয়া পুরাণের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। 

তিনি আবার বলিয়াছেন-_ 
2০ 076 10621) [901501) 006 10010) 21805177621) 11005 719 05 1700015 

70915017) [70101 

অজ্ঞ লোকের নিকট পুরাণের কোন অর্থ নাই, কিন্তু ধাহারা মহতুলোক তাহাদের নিকট 

পুরাণ গভীরার্থ-পূর্ণ। 
[০8115 বলেন--109্791098% ০0910051175 01861015107 01 000 210105008] 

০00. 1] 00100701101)05 [025) [)65011 2100 [000, পুরাণ ভাবজগতের 

নিত্য ইতিহাস। 

বর্তমান সময়ের একটি শুভজক্ষণ এই যে পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিত 

আজকাল আর প্রাচীন জগতের পৌরাণিক ঘটনাসমূহ অশ্রদ্ধার সহত আলোচনা করেন 

না।' তীহার! গভীর শ্রদ্ধাও চিন্তার সহিত পৌরাণিক ঘটনাসমু.হর তন্বনির্ধারণের জন্য 

বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। সেই পরিশ্রমের ফলে অনেক কথা জানিতে পার! 

যাইতেছে। গ্রীস রোমের পৌরাণিক ঘটনাসমুহ ইংরাজী সানুত্যে নানাগুকারে 



প্রীপ্রীরাধাতন ৩১ 

প্রবেশ লাভ করিয়।ছে, এখন অনেক টিম্তাশীল সমলৌচক সে সম্বন্ধে: আলোচন 
করিতেছেন। | 

এই সমুদয় শালোচনার ফলে অনেক কথা জানিতে পারা যাইতেছে: প্রাচীন 
জগতের যাবতীয় সভ্যদেশে রহস্য বিদ্ভার আলোচনার জন্য অনেক গুগ্তসমিতি ছিল। 

এই সমুদয় সমিতিতে ধাহারা উচ্চাধিকারী তীহ।রা বিশ্বরহস্যের চরম সত্য সম্বন্ধে গোপনে 

আলোচনা করিতেন। এই সমুদয় সত্য সাধারণ লোকের অবোধ্য, কাঙ্জেই গোপনে ইহার 

অনুশীলন হইত। গোপনে যাহার অনুশীলন হই ত, তাহাই আবার নানারূপ অনুষ্ঠানের 
দ্বারা,--ক।ব্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা বাহিরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত । 

সাধরণ লোকেরা নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী এই সমুদয় কথা বুঝিয়া লইত। ক্রমে ক্রমে 
অবশ্য গুঢ় অর্থ তাহার! বুঝিতে পারিত। 

শ্রীমন্তাগবতের শ্রীরাসপঞ্চাধ্য.য়ের শেষে মহারাজ পরীক্ষিত বখন সংশয় প্রকাশ 

করিয়। শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শ্রীশুকদেব স।তটি উত্তর দ্িলেন। এই 
যে সাতটি উত্তর ইহ! সাত প্রকারের লোকের জঙ্যা। 

বর্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানীলোক বলিতেছেন, পুর্ববদেশের প্রাচীন রহস্যশান্তের 
অন্ততঃপক্ষে সাত প্রকার তাৎপর্য্য বা গুঢ় অর্থ আছে। ইহার সকলগুলি বুঝিয়া উঠা 
খুবই কঠিন, তবে ধাহারা অন্থমুখী হইয়া সাধন করেন ভাহার চেষ্টা করিলে কয়েকটি 
অর্থ, অস্ততঃপক্ষে তিনটি করিয়া! অর্থ বুঝিতে পারিবেন। আমর! ইহাকে পুরাণের 

সপ্তদ্ধার বলিতে পারি। আমরা প্রধ/নতঃ ইংরাজী ভাষায় এ সাতটি দ্বারা! ব| সপ্তদ্বারের 

সাতটি চাবি নিম্সে বিবৃত করিলাম-_ 
ঘ.. 7775 90171021 865-- ধ্যাত্সিক 

[]. 175 25090081691 159- _--জ্যাতিষিক 

ঘাট, 7776 [01701775109] 15য---তাত্বিক 

৬. 1079 /১7070001081021 1৪9-নৃতব্বিদ্ভাগত 

৬. 7179 06010900271 16/--জ্যামিতিক 

৬]. 00116 759501710165--মনস্তত্বগত 

৬]. 10186 1917551010991091 19/- -দেহতত্বগত 



এ ডা 

এইগুলি প্রধান। ইহাদের প্রত্যেকটির আবার সাতটি করিয়! ছোট চাৰি বা! সন্ধান 
আছে। প্রথম ও সপ্তমের ছোট চাবিগুলির নাম নিন্সে দেওয়া হইল। 

[115 29001010109] | 

1176 52077611102] 

[179 10017167102] 

1176 16581-ায511091 

[106 21185011091 

2 776 20121. 

£, 1079 11 

বহার! চিন্তাশীল ভীহীর! চিন্তা করিবেন। 



বৈষ্বব-সাহিত্যের কাল নির্ণয় 

[ শ্রীদুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাএয় স্ুপ্রপিদ্ধ তৈষব-সাহিত্যিক ভীষুক্ত অচাতচঃণ তত্বনিধ 
-মহাশয়কে বৈষ্ণব সাহিত্য-সম্বন্ধে ১৪টা প্রশ্ন করিঃ। এক সুদীর্ঘ ' পত্র লিখিঙ্লাছেন _] 

প্রি্ন অছ্যুত, 

তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের সেবার জীবন অতিবাহিত বরিয়াছ। আজও বৈষব-কৰি ও চৈতত- 
পার্ধদগণের কাল বথার্থতাবে নিরূপিত হইল ন| দেখিয়! বাথিত হইতেছি। এ পর্য্ত্ত বাহার! বৈধষ- 
সাহিত্যের কাল সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন, তাহার! গ্রারই তাহার তারিখ 0০203510831) 859৮ 
করয়াছেন। ঠিক 011011)2] 800109 ০0€ 11000100610 কি, বা কোন যুক্তিবলে কি তারিখ নির্দিষ্ট 

হইল, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখেন নাই । ফলে, প্রচণিত সিদ্ধাস্তগুলির মধ্যে পরস্পর বিশ্লোধ দেখা 
যায়। তুমি এই পত্রের গ্রিচ্ঞান্ত বিষয়গুলির উত্তর একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি দাও, তবে 
ধ্রতিহবাপিকভাবে বৈষ্ঝব-সাহিতা আলোচনার সাহাধ্য হয়। তবে, প্রত্যেকটা উত্তরই প্রমাণসহ ও 

বুক্তিগর্ড হয, তাহাই ইচ্ছা । ৃ 

কয়েক বৎসর পুর্বে কলিকাত। বিশ্ববিগ্তালয় বৈ সাহিত্য সম্বন্ধে প্ীুক্ষ দীনেশচন্ত্র সেন, 
মহাশয় দ্বারা ইংরাঁজীতে বক্তৃতা! করাইয়া! হইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিযাছেন। গ্রন্থ ছইথানির নাষ-. 
00.91657য% 8100. 108 0027009010105 ও 58151710852 146676825, দীনেশবাবু ও কণ্িকাত! 

বিশ্ববিভ্ভ(লয়, এবিবয়ে ধরতিহাসিক আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়! বাঙালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন 

হইক্সাছেন। কিন্তু উক্ত হুই গ্রন্থে, দীনেশবাবুর “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে” ও “বজ-সাহিহ) পরিচয়ের” 

ভূমিকার মতের সহিত বিরোধ আছে। দীনেশবাবু বথার্থ এতিহাসিফের স্তায় নিজমত পরিতা!গ 
করিতে সঞ্কোচবোধ করেন নাই । কিস্ত ১৯১৭ খুঠাবে উক্ত গ্রস্থছয় প্রকাশত হইলেও, ১৯২১ সালের 

প্রঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যে”র চতুর্থ সংস্করণে সেই নৰ মত গৃহীত হয় নাই দেখিয়া মনে হয়, দীনেশবাবুর 
নিজের মত সম্বন্ধে এখনও হয়তে। কিছু সঙ্গেহ আছে, তাং! ন! হইলে ছুই গ্রন্থে হুইপ মত ফেন? 

যাহা হউক, এখন দীনেশধাবুর নবমত এই যে--বিশ্বকোধে” লেখ আছে যে,বীর হাস্ীর ১৫৯৬ 
খষ্ঠাবে রাজ্যাধিরোহণ করেন। গ্রীনিবাদ আচার্য্যের বিষুপুরে আগমন তাছার পয়ে। অতএব 
১৬৯৪ থৃষ্টাবের আগে খেতুরীয় মছোত্লব হইতে পারে না। তুমি নিশ্চরই জান যে, এই খেতৃণীক় 

€ 



পর? «১ 

লু চে 

৩৪ বীরতৃষি 

মছোৎসবের তাঠিখের উপর, শ্রীনিবাস, নরোতম, শ্তামানন্দ এমন কি,ছয্গোন্বামী ও অধিকাংশ বৈষ্ঞৰ 

'লাহিত্যিকের তারিখ নির্ভর করে।* সুতরাং এ সপ্বন্ধে বিশেষদূপে আঙোচন! প্রয়োজন । দীনেশবাধু' 

আর একটি যুক্তিদ্বার উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন--তাহ1 এই যে, রূপ ও সনাতনের নির্দেশমত ১৫৯৪ 

খৃষ্টাব্দে রাজ! ম্বানসিংহ কর্তৃক বুন্দাবনে গোবিন্ক্গীর মন্দির নির্দিত হয় ও ভীনিবাস সেই মন্দির 

দেখিয়! আসিয়াছিলেন। এই মতবাদ স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি, “প্রেম-বিলাস” যে ১৬০৭ খৃষ্টান 
ও “কর্ণানন” ১৬৯৭ খাবে লিখিত হইল বলিয়া গ্রন্থবয়ে বর্ণিত আছে, সে কথা অবিশ্বাস করিয়াছেন। 

উ্নিবাস থে ্ রচৈতন্তের তিরোভাবের কথা নীলাচলে যাইতে যাইতে গুনিয়ছিলেন, তাহাও অবঙ্থাস 

ফরিয়াছেন। আর রূপ ও সনাতন ১৫৯১ থুষ্টান্র পর তিরোধান করেন--এইরূপ জডিনব কথ! 

উনাইয়াছেন।, এখন উপযুক্ত [০0৭ ও [069209) প্রমাণন্বারা এই মত ঠিক কিনা, তাহা! 

আলোচনা করিতে হইবে। 
তোমাকে বল বাছুলা যে, দীনেশবাবু “বিশ্বকোষের” উপর নির্ভর করিয়। বীরহাম্বীরের 
ঝাজ্যাধিরোহণের তারিখ সম্বন্ধে ভ্রমে পঠিয়াছেন। কেনন! 41 01069190101] 901৮০৮ ০£ 11019র 

১৯০৩৪ থৃষ্টাফের ], 3100 সাচেবের রিপোর্ট পাঠে জানা ধায় যে, ৬৯৪ থৃষ্টাবে মল্লাৰ আরস্ত 

হইয়াছে কিন্ত "বিশ্বকে যে” ৭১৫ থৃষ্ঠাকে মল্লাবের আরস্ত ধরিয়। গণনা কর হইয়াছে । আর দ্ীনেশ- 

বাবু স্বীকার না করিলেও দেখা গেল যে, গোবিল্দের মন্দির সম্বন্ধ সংবাদ তিন “বিশ্বকোষ” হইতেই 

লইয়াছেন। গ্রাউস সাহেবের মথুরার ইতিহাস হইতে সেই গোবিনদের মন্দিরের 3709796107) পাঠ করিয়] 
দেখা গেল যে তাহাতে রূপ সনাতনের নাম গঞ্চও নাই। এ ক্ষেত্রেও “বিশ্বকোষ” দীনেশ বাধুকে 
ভ্রান্ত করিয়াছে। আর “ভক্তি »ত্বাকরে+র ২র তরঙ্গে ৯১ পৃষ্ঠায় 

গ্োবিনা প্রকট মাত্রে শ্রীূপ গে।সাঞ্চি। 

ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইল! মহাপ্রভু ঠাঞ্ি ॥ 

এই কথায় ও এ্রীচৈতগ্ভচরিতামূতের অস্ত্যখণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনার মনে হয় যে মান- 

মিং.হর মন্রের পূর্বেও গোবন্দের মন্দির ছিল। এ সম্বন্ধে তোমার মত, গ্রমাগ সহ লিথিয়া! হখী, 
কৃরিবে। ূ 

(২ প্রশ্ন) ছয় গোম্বামীয় তারিখ নির্ধারণের উপায় কি? বৃন্ধীবনে রক্ষিত “সেবা! গ্রাকট্য 

ও ইলাভের দিন নির্ণয়" পুঁথি, “ভক্ত দিক্ ঈশিনী” ও “সজ্জনতোধিণীণতে প্রকাশিত জনৈক ভক্তের 

বিবরণ হইতে জাজ। বয় (& তিনটা মত প্রায়ই একরপ ) ইহাদের তিরোভাবের তারিখ এককপ £-- 
রগ ১৫৩৬৩ থৃ্াব্দ, জগঘন্ধু ভদ্র মতে ১৫৫৮ 

সনাতন ১৫৫৮ ৪ রি; টি ১৫৬$ 
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গোঁপাল ভষ্ ১৫৮৫ এ রর রী ১৫৭৮ 
রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৫৮১ | 

বুনাণ ভ্ ১৫৭৯ 

শ্রীজীব ১১৬০৮ ভদ্র ও “ভক্ত দিক্দশিনীঠ ১৬১৮ 

সত1তনের তিরোভাব রূপের আগে হইয়াছিল, এ কথা রঘুসাথ দস গোস্বামীর সুচক হইতে - 
জানা যা়। সুতরাং ভদ্র মহাশয়ের মত, ওক্থলে ভুল বলিয়াই মনে হয়? কিন্ত প্রান হইতেছে এই যে, 
সনাতন রূপের কতদিন পূর্বে তিরোধান করেন? উক্ত তালিকাগ্ুলির মতে ৫ বংসন্প পুর্বে । কিন্ত 

প্রেম-বিলাসের পঞ্চম বিলাসে চারি মাসের মধো উভয়ের অপ্রকট লিখিত হটুকনাছে। পথে যাইতে 
যাইতে শ্রীনিবাসকে এক ব্বজবাসী বলিতেছেন £-- 

কতেক কহিব ভাই শুনিলে সব কথা । 
সনাতনের অপ্রকটে পাইলু বড় ব্যাথা ॥ 
চারিমাস হইলেন হিহো। অগ্রকট। 

শুনিতেই মাত্র প্র'ণ করে ছটফট ॥ 

বৃন্দাবনে বাইতেই শুনিলেন__ 
প্রথমেই মনাতন ছৈল অপ্রকট। 

তাহা বহি কতদিন রঘুন্দাথ ভট্ট ॥ | 

শ্রীবূপ গোসাঞ্চি তবে হইলা অপ্রকট। 

ই শরীরে না রহে প্রাণ করে ছটফট ॥ 

“অন্ুরাগবল্লীগতে আছে-_ 
শ্রীনিবাস যাইয়। শুনিলেন _- 

সনাতন অগ্রকট ভনেক দিবস। 

তার পরে রথুনাথভট্র স্বেচ্ছ'বাস ॥ 

সম্প্রতি কয়েক দিন রূপ অদর্শন। 

কহিল তোমারে এ তিনর বিবরণ ॥ 

তিক রত্বাকরে।র বর্ণনাতেও বোধ হয় কূপ সন।তন অলপদিন বাবধানে ভিছিহিত। হয়ে। 
: বঘুলাখভট্ট ভাগবত বক্ত] যে্ঠা। 

প্রভুর বিশ্নোগে অদর্শন তৈল! তিহো! ॥ 



৬৬ ,.. ধীরভূমি 

এই কথোদিন শ্রীগোসাঞ্ি সনাতন । 
মে! সবায় নেত্র হৈতে হৈল! আদর্শন ॥ | 
এধে অগ্রকট হৈলা গ্রীরপ গোসাঞ্িং। 

দেখিয়া আইনু সে হুঃখের সীমা নাই ॥ 

(জজ প্রশ্ন তারপর “গ্রেমবিবাস, 'অনুরাগবন্লী” ও 'ভক্তি রত্বীকর' হইতে জান! ধায় যে,ঞ্রীনিবাস 
নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্তের তিকোভাবের সংবাদ পান। এরূপ অবস্থার তিনি বাঙ্গলার কয়েকটা স্থান 

জুমণ করিয়াই বৃন্দাবনে যান। সেখানে যাইয়া শুনেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রতুর বিরহে অস্থির হইয়া রখুনাথ- 
ভট্ট, রূপ ও সনাতন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । তবে কি তাহারা ৯৫৩০ হইতে ১৫৪* খৃষ্টাবের 
মধ্যে অস্তঠ্িত হয়েন? এস্বানে উক্ত গ্রস্থগুলি ম্পষ্টতঃ কোন তারিখ উল্লেখ না করিলেও, এরূপ ভাব 
মনে আনির। দেয়। 

'অন্রাগবল্লী'তে গ্রীনিবাঁস-- 

পথে যাইতে শুনি মহাপ্রুতুর অন্তন্ধান। 
মুচ্ছিতে পড়িয়া! ভূমে গড়াগড়ি যান ॥ 

িক্ধি রাফ র'-- 

* মনের আনন্দে শ্রানিৰাসের গমন । 
কতদূরে শুনিল চৈতন্ত সংগোপন ॥ 

কিন্ধু ১৫৩৩ খৃষ্টাধে মহা গ্রতুর তিরোধানের অল্পকাল পরে রূপসনাতনাদির তিরোভ!ব হইতে ও 

পায়ে না॥ কেননা, জীজীব শ্রীমন্তাগবতের দশমস্দ্ধের বৃহদবৈধ্ণবতোধিণী নামক সনাতনরূত টগ্ননীর 
সংক্ষেপ কঝিয়! যে বৈষণবতোধিনী লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতেছেন যে, ১৫৫9 খুষ্টাবে সনাতন টিপ্ননী 

শেষ করেন। অতএব সনাতন ১৫৫৪ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন জানা গেল। এস্থলে উল্লিখিত গ্রস্থ- 

গুলিকে অবিশ্বাস করিতে হয়। ৯ ০ 
যদি বল, ভী'নবাসের গৌড় ভ্রমণ করিতে ১৩৩ হইতে ১৫৫৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯২ বংসর লাগিয়া- 

শ্ছগ। তাহাও হয় না। কেননা, এ সব গ্রস্থেই প্রকাশ, জ্রীনিবাস যখন বৃন্দাবনে আসেন, তখনও তিনি 

ভরুণ। অতএব (১৩+২২-৩৫ ) ৩৫ বৎসর তখন কাহার বয়স হয় না। তাহা ছাড়া, তিনি ২৫ 

বংসছে বিবাহ করেন লিখিত আছে। এ সম্বন্ধে তোমার সমাধান কি লিখিবে। 

(৪র্থ প্রশ্ন) ছয় গোস্বামীর উদ্ধৃত তালিকায়, রঘুনাথ ভট্ট গোম্বাধীর তারিখের সত (প্রম- 
বিলাসাদি গ্রন্থেরও মিল নাই, ইহ] দেখিতে পাইতেছ। অতএব বিশেষ প্রমাণ সহ গোস্বামীদের 
তারিখ সব্বন্ধে জানাইবে। 
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(৫ম প্রশ্ন) শ্রীনিবাঁসের ধন জন্ম হয়? জগত্বন্ধু ভদ্র “গৌরপদ তরঙ্গি শীতে, একস্বানে ১৫১৬ 

থৃষ্টাকে, অন্তস্থলে ১:৪৩ খৃষ্টান বলিয়াছেন। দীনেশবাবু বলেন, প্ীচৈতদ্তোর তিরোভাবের বছ পরে 
জ্ীনিবাসের জন্ম হয়, একথ| তিনি €প্রমবিলাঙে' পাইয়াছেন। তিনি ১৫৬১ খুষ্টাবে নির্দেশ করিয়াছেন। 

কিন্ত আমরা €প্রমবিলাসে'র প্রথম বিলাসে দেখিতেছি যে, ্ীচৈতস্ক পৃথিবীকে চৈতন্ দাসের খোঁজ 
জিজ্ঞাদ1!'কপিতেছেন। পৃথিবী তিনদিন পরে আ|সিয়। নীলাচলবাসী শ্রীচৈতন্তাকে বলিতেছেন-_ 

চীকন্দিতে বাস তার অতি শুদ্ধাচার 

তার দেহে নাহি কিছু পাপের সঞ্চার 

পুত্র নিমিত্তে পুরশ্চরণ আরস্তিলা ৭১ 

জগন্নাথে রাখি তেঁহো অল্পকাল গেল৷ ॥ 

রঃ সঃ সং সঃ 

এখাঁর় চৈতন্তদাস বিপ্র পুরশ্চরণ করে। 

সাত পুরশ্চরণ কৈল গঙ্গার সমীপে ॥ 

শ্রচ্ছলে 'মীজ্ঞা হইল গৌরবর্ণরূপে । 

্গনদর্শন করার পর লক্ষমীপ্রিয়া বলিতেছেন_-ণআমার শরীরে দেখ মহাপুরুষ অধিষঠান"। 

নানারূপ মঙ্গল হইতে লাগিল-_তাহাতে কবি বলিতেছেন--প্গর্্ভতে প্রবেশমাত্র এত ফল হইল 
ইহাতে আমাদের মনে হয় যে, “প্রেম বিলাস” মতে শ্রীচৈতন্তের প্রকটকালেই শ্রীন্বাসের জন্ম হয়। 

শ্রীযুক্ত পুপিনবিহারী দত্ত *ধৃন্দাবন কথার” লিখিয়াছেন যে, তিনি আচার্ধা বংশায়দের গৃহে রক্ষিত পুথি 

হইতে জানিয়াছেন যে, শ্রীনিবাস ১ পি, খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তিখোহিত হন। 
এ সম্বন্ধে তোমার নত কি? 

(5 প্র্থ) তুমি 'সাহিত্য-পর্িষদ পত্রিকা ১৩৭৪ সালের ১ম সংখ্যায় পিখিয়াছ যে, ্রনিবাঁসাদি 
গ্রন্থ লইয়া “১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে যাত্রা! করিলেন”_-এ কথার প্রমাণ কি? 

এদিফে 'গোপালচম্পু'র শেষে শ্ীীব বলিতেছেন যে, ১৫৯২ খৃঠান্সে তাহার গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। 

তোমার ও ভদ্রমহাশরেক্ মতে ১৫৮২ খুষ্টাৰে শ্রস্থাদি গৌড়ে প্রেরিত হইয়াছিল--তথন কি 'গোপাল- 

চষ্প* সঙ্গে যায় নাই ? 
(৭) আ্রীনিবাস বাল্যকালে নরহরি সরকারকে দেখিয়াছিলেন--সরকাঁর ঠাকুর ১৫৪, 

ঘৃষ্টান্বে তিরোহিত হন, ইহা সকলেই বলেন। একথার প্রমাণ কি? অবশ্ঠ এই তারিখ ধরিলে বেশ 
সঙ্গতি হয়; তবে দীনেশবাবুর মত মূল্যহীন হইয়া! পড়ে। 



৩৮ বীরভূসি 

(৮) খেতুরীর মহোৎসব কোঁন তারিখে হইয়াছিল? প্রবাদ ১৫৮৩ ০ ছুই চারি, 

বৎসরের মতভেদ ৪ দেখা যায়। . যাহা হউক ইহার ভিত্তি কি? 
(৯) বৃন্দাবন দাসের “ৈতন্ ভাগবত? কবে রচিত হয়? তুমি একবার সাহিত্য পরিষৎ 

পত্রিকান্ন (১৩০৩ মাধ) লিখিয়াছ, "বৃন্দাবন দাসের ভাগবত ১৪৯২ শকে অর্থাৎ ১৫৭০ থৃষ্ঠাবে কলচিত 

হয়” আবার নগেক্রবাবু (সাঃ পঃ পঃ ১৩০৪, তৃতীয় সংখ্যায় ) বলিতেছেন শ্রীযুক অত চরণ 

চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন-_-১৪৫৭শকে অর্থাৎ১৫৩৫ খৃষ্টান বৃন্দাবন দাস চৈতন্থমগল রচনা করেন |” 

তোমার যথার্থ মত কোনটি এবং কেন এপ মত পোষণ কর? 

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, "ভ্রীচৈতন্ত ভাগবতে'র স্যার গ্রচ্থের কাল সম্বন্ধে ' এত মতভেদ আজও 

দখা যার--আজও তাহার ভারিখ নির্দিষ্ট হইল না। জগ্বন্ধুতদ্রের মতে ১৫১৫ খুঃ অঃ, রামগতি 

ভায়রত্ব মতে ১৫৪৮ খৃঃ অঃ, অদ্থিক] রঙ্গচারীর মতে ১৫৫৭ খৃঃ অঃ, প্রেমবিলাসে'র ২৪শ বিলাস মতে 

১৫৭৩ খৃ্টাব ও দীনেশবাবুর মৃতে একবার ১৫৩৫ থু্টাব, আর একবার ১৫৭৩ খুষ্টাব। মোটের 

উপর আমার মন হয় ষে, কবিকর্ণপুর যখন ১৫৭৬ খুষ্টাব্ধে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা” রচনা! করেন, তখন 

বৃন্দাবন দাসেন গ্রন্থ এত প্রচলিত যে, তাহাকে ব্যাপ বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
৭. (৯১) চৈতন্ঠ চরিতামৃতের ১৫৮১ খৃঃ অঃ বা ১৬১৫ খুষ্টাব তারিখ তোমার অভিমত। প্রেম- 

(ধলাঁসের ২৪ বিলাসেও ১৫৮১ খুষ্টাব বলিয়া! উল্লেখ আছে। দীনেশবাবু দুবার ছুইরূপ মত প্রকাশ 

করিয়াছেন । 
(১১) লোটনের “চৈতগ্ঠ-মঙ্গলে** তারিখ কি! জগদ্বন্ধু ভদ্র ১৫৩৭ থৃষ্টা্ষ বলেন। দীনেশ 

ধাধু একবার ১৫৩৭ ও আর একবার ১৫৭৩ থৃঃ এর পর বলেন! নগেন বাবু ১৫৫৮এব অনেক 

পরে ইছা রচিত বলেন। (সাঃ পঃ পঃ ১৩৪ )। হোমার জত জানাইবে। 

(১২) ঈশান নাগরের উল্লিখিত অছ্বৈতোর তিরোভাব তারিখ ১৫৫৮ খুষ্টাবা, বিশ্বাস করকি? 

ধদি জীনিবাস ১৫১৯এ জম্মেন বলির) মনে কর, তাহ! হইলে অস্ৈতোর ১৫৫৮ খুান্জে তির'ভাব 

বিশ্বীস করা যায় না । কেননা ভ্নবাস অদ্বৈতকে দেখিতে পান ন ই, ইহা 'প্রেমবিলাস+, 'অনুরাগবল্লী।, 

“ডক্তিরদ্বীকর প্রস্তুতি সকল গ্রন্থেই লিখিত হইয়াছে । আর গ্লেমবিল'সে অ'ছে- শ্রীনিবাস নীলাচল 

হইতে ব্যর্থমনৌরথ হইয়| ফিরিবার পথে ঝঁলতেছেন-__*তৃতীয় বৎসর গে'সাগ্চির অগ্রাকট”। 'তক্তি 

সত্ববকর+ বলেন, উ্র'নবাস নীলাচল হইতে ফিরিতেই দেখিলেন-_ 

ফেছে| অধে।মুখে কছে করিয়া ক্রন্দন। 

মিত্যানম্গাতৈত দৌছে হৈল! অদর্শন ॥ 

এই ব্ণন! হইতেও অদ্বৈতের অগ্রকটের তাছিখ ১৫৩৩ হইতে ১৫৩৫ মনে হয়। মহাগ্রতুয় 



বৈধাধ-সাহিতে)র কাল নির্ণয় ৩৯, 

ভিবোধানের পরই নিত্যানন্দ ও অস্থৈত তিরোহিত হর়েন--এই বিশ্বাল বৈষব সমাজে প্রচলিত! এ 
অবস্থার ঈশানের তারিখ কিরূপ বোধ হয়? 

(১২ক) নিত্যানন্দের অগ্রকটের তারিখ লিখিও 1. 

(৯২খ) প্রেমবলাসে অটদ্বত ও তৎপুত্র কৃষ্ণমিশ্রের উপর জ্ঞানবাদ প্রচারের দোষার্পণ করা 

হইয়াছে_তুমি কি মনে কর গ্রন্থের বন প্রক্ষিপ্তাশ নিত্যানন্দ শিষ্যগণের ত্বার। পরবর্তীকালে 

হইয়াছে? 

(১৩) জয়ানন্দের 'চৈতইমঙ্গলে-_স্শ্রীটৈতত্ত অষ্টাদশবর্ষ বয়সে গৃহত্যাঁগ করেন” প্রসূতি অনেক 
প্রসি্ধিববিরুদ্ধ কথ! আছে। তাহার সঙ্ঞ্চে তোমার মত প্রার্থনীর । 

(১৪). গোবিন্দের কড়চাকে প্রামাণ্য মনে কর কি? 

(১৫) মুরারী গু.্রর “চৈতন্য চরিতে” শেষের শ্লোক, একবার আমদের মুদ্রিত গ্রন্থে ছাপ! 
হইয়াছে যে, ১৫০৩ খৃষ্টাবে গ্রন্থ শেষ হইল, আর একবার শ্করেকার্থে ১৫১৩ খৃ্টাব পাওয়া যায়। যাহাই 

হউক, উভয় মতেই শ্রীচৈতন্তের বয়স তখন ১৮ বা! ২৮ বৎসর | কিন্তু এ ওম দেখা যায় যে, 

প্রীচৈতন্ত দাক্ষেণাত্য হইতে ফিরিয়| বুন্নাবনাদি দর্শন করতঃ প্রতাপরুদ্র আন করিয়া নীলাচলে 

বিরহোন'দ অনস্থাদ আছেন । তখন তাহার বয়স ৩৬এর বেশী নিশ্চয়ই হইবে। রুষ্?দাস কবির: 

শুধু বাল্যলীলা! মুঝাারি বর্ণন1 কররয়াছেন এই কথা বলিয়াছেন,--এ অবস্থায় মুরারি গুপ্তের কড়চার 
২৮ বখসরের পরের ব্ণত লীলা তুম প্রক্ষিপ্র মনে কর কি? 

(আনন্দবাজার পত্রিক1) 

যুগধর্ম--বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান 
বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ,_ প্রত্যক্ষ দর্শনের যুগ। ইন্দরিঃ-গ্রাহ বস্ত-সমূহের পর্ধাবেক্ষণ ও 

শ্রেণী বিভাগ করিয়৷ জড়বিদ্ঞানসমূহ গড়িয়া! উঠিতেছে। বিজ্ঞান সমূহের উন্নতি বিধানের জনক 

দীর্ঘ *ল ধরিয়া কঠোর সাধনা ও তপস্তা চলিতেছে । এই সাধনায় মানবজাতি যে সিদ্ধি লাভ 

করিয়াছে, তাহাও বিশ্মগবহ। বিজ্ঞানের এই উন্নতি উপেক্ষনীয় নহে। অনেকে মনে করেন 
আমর ধান্সিক লোক, আমর! অত্বতত্বের অনুশীলন করি, পরমার্থ-লাভের জন্য সাধনা! করি, আমরা 
পারলৌকি ক মঙ্গলের কামনা করি, আমরা এই নব জড়বিজ্ঞান লইয়া কফি করিব? আবার এমন 

উৎকট কথাও শুনিতে পাওয়া যায়--£ই সমুদয় মায়া বা নিথ্যা। এই মত বিটি ভগবান্ , 

এই সর্বনাশকর সিদ্ধাস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। 



, প্র:  বীরডূঙ্গি 

বিজ্ঞানের সহিত ধর্ষ্বের কোনই বিরোধ নাই। প্রাচীন খখিগণ বিজ্ঞান-সমৃহকে অপরাবিদ্ধ! 
বলিরাছেন, কিন্তু ইহার চর্চা করিতে নিষেধ করেন নাই _-বরং উৎপাহিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালের : 
অনেক বৈদিক খযি এমন কথা বলিয়াছেন যে, আপরাবিষ্ঠ।র অনুগীলন না! করিল পরাবিষ্তা বা 
্রক্ষবিদ্ভা লাভ হয় ন1। ঈশোপনিধদে এই কথ। আছে। ধর্ণা বপিতে বিজ্ঞান ও প্রদ্ছান উভয়কেই 
বুষায়--অপরাবিগ্ভা ও পরাবিগ্। উভয় বিছ্যা।কে ই বুঝায় । 

. *গ্রচীন ভারতের বৈদিক খধিগণই যে মানবদাতির আদিগুরু ও পথপ্রদর্শক তাহাতে সনোহ নাই । 

তীহাঁর/ যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রাথমিক কথাগুলি সর্বপ্রথম জগতে প্রচার করিয়াছেন। তাছাদেরই 
উপদেশপমূহ আরব, মিশর, শ্রীদ, রোম্ প্রভৃতি প্রাচীন সভ্য দেশ-সমূহের মধাদিয়া বর্তমান পাশ্ত্য 

দেশ-সমূহে প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান বুগের পাশ্চান্তা পণ্ডিতগণের সাধন খুবই প্রশংসনীয়, কিন্ত 
বিজ্ঞ/নরাজোর অনেক প্রাথমিক কথ! তাছার। ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কালের প্রভাবে ভারতবর্ষ জড়বিজ্ঞানের চর্চায় পিছাইয়। পৰ্জিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি 

এ বিষয়ে অনেক উন্নতি করিয়াছে । বছকাল পরে আখার প্রাচ্য: ও পাশ্চাত্যের মিলন হইয়াছে। 

ইহা ভগবানেরই ভীলা। জড়বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ পিছাইয়। পড়িলেও ওখবিষ্ভায় ভারতবর্ষ সতা 
করিয়া অধঃপতিত হয় নাই। অন্তর্জগতের' 'জ্ঞান__আত্মতত্ব, বরহ্মতত্ব, বিশ্বতত্, £ ভূতি, যাছ। 

ভগবাম্ হ্থয়ং বেদযূপে অবিভূর্তি হুইয়া তপোবনবাসী শফী আধ্যখধিগণকে শিখাইয়াছিলেন, সেই 

জান এখনও ভারতবর্ষে রহিরাছে। এইজ্ঞানকে আমরা তত্ববিদ্তা বা যোগবিদ্া বঞিতে পারি। 

এই বিদ্যায় পারদর্শী অসংখ্য সাধু মহাপুরুষ এখন ও রহিয়াছেন। কেহ কেহ হিমালয় পর্বতের 
সুচ্র্গম গুহায় ধ্যানমগ্র, আবার কেহ কেহ কৃপা করিয়া আমাদিকে এ সমুদয় বিদ্যাদান করিতে 

গ্রস্তত। কিন্তু তাহাদের শিক্ষা, গ্রহণ করে কে? প্রশিক্ষ। গ্রহণ করিতে হইলে সংযম চাই, 

রঙ্মচর্ধ্য চা, সদাঢার চাই, তপস্ত। চাই । কিন্তু অমর] ছূর্বল হইয়া! পড়িয়!ছি, জড়জগতের বিষল্নভোগের 
মোহ আমাদিগকে নিরতিশয় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে- কাজেই, ভারতবর্ষের প্র প্রাচীন বিস্তা লাভ 

করিবার জন্য আমাদের তেমন চেষ্টা নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক 
লোক তপন্য! ও বরন্মচর্যযের পথ অবলম্বন করিয়া আমাদেরই পূর্বপুরুষগণের এ সমূদয় বিদ্যা, ক্রমে 
ক্রমে আয়ন্ত করিতেছেন। 1কন্ত আমরা এখনও নিশ্চেষ্ট! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর 

কি হইতে পারে? ৃ 

এখনও ভারতবর্ষে সেই বৈদিক খাঁধগপের বংশধরেরা। বাস করিতেছেন, শান্ত্রও বুহিগাছে, 

, সাধনার পথও রুদ্ধ হয় নাই,-কিস্তু এ সাধাপথে অগ্রসর হয় কে? 

গায় অর্ধ শতাবী পূর্বে একজন বড় সাহেব, তাহার নাম সিলেট ; তিনি প্রক্লাগের গুগুসি্ধ 
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ইংরাী সংবাদপত্র “পারোনিয়ারের সম্পাদক ছিলেন। ঠিনি হঠাৎ একথানি ইংরাজী গ্রন্থ লিখেলেন, . 

ভাহার নাম 111১ 09০০8]৮ 1০9 বা অন্থর্জগৎ। এই গ্রন্থের প্রথমেই তিনি লিখিলেন-_-ভারতবর্ধে 

হিম।'লয় পর্বতে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, ধাহাদের জ্ঞান ও শক্তির তুলনায় পাশ্চাত্য জগতের 

সমগ্র গ্তান ও শক্তি, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জলের মত। তিনি বলিলেন যে--ত্বিনি নিজে এই. 
প্রকারের অলৌকিক শক্তি ও ভ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়।ছেন এবং তাহাদের জানের ও 

শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছেন। এই গ্রন্থ বখন প্রথম প্রচারিত হত, তখনও বিলাতের টেলিগ্রাম 

আবিস্কৃত হয় নাই। সেই সময়ে তিনি লিখলেন বে -ভারুতবর্ষে এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, 

ধাঁছাদদের একজন বসিয়া 'আছেন হিমালয় পর্বতে, আর একজন বসিয়া আছেন ঠেতুকন্ধ রামেশবরে। 

অথচ তীহাদের মধ্যে সর্বদাই কথোপকথন চলিতেছে । এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, বাহার! 

সবলদেহ কোনস্থানে ফেলিয়! রাখিয়া, স্থক্্স দেহে ইচ্ছামত দুরদৃরাস্তেদর্ঘচরণ করিতে পাঁরেন। সিনেট 

সাহেব, এই সব কথ! লোকের মুখে শুনিয়া লেখেন নাই, স্বয়ং দেখিয়া ও পরীক্ষ! করিয়া তিনি এই 
সমুদগ্ব কণ! লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হওয়ার পর, ইংলও্ড ও আমেরিক1 দেশের অনেক 

মনীষি ও সাধুব্যক্তি ভারতবর্ষের এই ধোগবিদ্য/ বা গুপ্তবদ্থা আয়ত্ত করিবার ডন্য, বহুল পরিমাণে 

পরিশ্রম করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করিয়ছেন। পকৃস্ত এই বিগ্যালান্ত 

করিবার পক্ষে ভার তবাসীর দেহ যেমন উপনক্, রজোগুণপ্রধান পাশ্চাতাদেশের লোকদিগের দেহ, 

তেমন উপযুক্ত নছে। কিন তাহাদের চেষ্ট। আছে, আমাদের চেষ্টা নাই। 
ভারতবর্ষে যে এই প্রকারের এক বিদ্কা ছিল, এবং এখনও সেই বিদ্যায় পারদর্শী মহাপুরুষগণ . 

আছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই বিছ্যারই সাধারণ নাম ত্রহ্ধবিষ্যা | স্বয়ং ভগবান্ গুরুরূপে 

এই বিগ্তাত্রন্মাকে দিয়াছিলেন। ব্রহ্ষা অথর্কণ খষিকে দিয়াছিলেন। এই বিদ্কা সকল বিস্তার প্রতিষ্ঠা, 

এই প্রকারের কথা উপনিষদে আছে। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন_-এই বিদা। তিনি অর্থৎ 

গুরুরূপী শ্রীভগবান্, সু্ধ্যদ্দেবকে চি়াছিলেন, ক্ধ্যদেব মন্থকে দিয়।'ছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে দিয়াছিলেন। 

পুরাণে দেখিতে পাই, এই বিদ্যা ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাল, শুক প্রভৃতির মধ্য দিয়া গুরুশিষ্য পরম্পরায় 

জগতে প্রবর্তিত হইয়াছে । | 

আজকাল অনেকে গুরুশিষ্য পরম্পরায় ব গুরুপ্রপালীতে বিশ্বাস করেন না এবং দীক্ষা 

ব্যাপারটিকে একটি অনাবশ্ক ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করেন। অবশ্ত একথা স্বীকার করিতেই 

হইবে যেওঈবর্তমান সময়ে দীক্ষাদান একটি প্রাণহীন ব্যাপার হইয়া প়্িয়াছে, এবং একথাও বুল 

পরিমাণে সতা যে, গুরুগিরি একটি লৌকিক ব্যবসার়মাত্র হুইয়! পড়িয়াছে। কিন্ত তাই বলিয়া এই 

বাপারটিকে আমর! যেন অনাবহ্ক ব্যাপার বলিয়া! মনে ন। করি এবং হয় ইছার নিন্দা করিয়া, ন1 

৬ 



৪২. .. স্বীরভৃমি 

য় এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, এই ববস্থাটি নষ্ট করিয়। না৷ ফেলি। এখন প্রয়োজন,--এই ব্যবস্থা 

যাহা সংস্কৃত হয়, বং আবার সদ গুরু, উপযুক্ত শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহ!কে সাধন-পথে পরিচালন! * 

করেন। এই প্রাচীন ব্যবস্থা! পুনর্ববার সত্যোপেত ও প্রাণময় ন। হইলে, ভারতের এই প্রাচীন বিদ্তার 
পুনকুখান হইবে না। এই বিদ্যার পুনরুথান না হইলে, কেবল ভারতের নহে, সমগ্র মানব জাতির 

প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে ন|। 
বিজ্ঞান-শান্ত্ের উন্নতি কতদুত হইয়াছে, বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানসমূহ কোথায় আলিয়া উপস্থিত, 

ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সন্মুথে এখন কি কি সমস্ত] রহিয়াছে, আমর! যদি তাহার আলোচন! করি, তাহা 
হইলে বিশ্ববাবস্থার অনেক রহস্ত জানিতে পারিব। সংক্ষেপে দুএকটি কথার আলোচনা কর! 
যাইচেছে। 

প্রথমতঃ মনোবিজ্ঞানের বিষয় আল।চন| করা যাউক। এখন আমর! যে মনোবিজ্ঞানের চর্চা 
করি, উহ! জড়বাদের ভিত্তি হইতে গড়িয়। উঠিয়াছে। শারীর বিদ্য। বা [১7১51019£% উচ্ভার মূল ভিত্তি। 

জড়ষাদী পঙ্ডিতগণের ধারণ।-_ললামুমণ্ডলী না থাকিলে চিন্তা করা যার না। বিস্ব এক্ষণে সম্মোহন 

বি্ভার ( 01১07961870) আলোচনার ফলে পরীন্দ! করিয়। দেখ গিয়াছে যে, সন্মোহনের অবস্থায় একজন 

লোকের ন্লাুমণগ্ডলী যে সময়ে একেবারে নিক্থিয়, মানুষটি সে সময়ে খুব বড় বড় জানগর্ভ বথ৷ 
বলিতেছে। গুধু তাহাই নছে, সেই সময়ে লোকটি দুইশত চারিশত ক্রোশ দূরের ঞ্িনিস দেখিতে 
পাইতেছে, দুইশত টারিশত ক্রোশ দুরের কথা শুনিতে পাইঠেছে। তাহার 01975 ০901)09 

(পুষ্টি) ও 0129901970০ (চুল্ষশ্রুতি) খুলিয়া গিয়াছে । অথচ সে সময়ে তাহার ন্লায়ুমণ্ডলী ৪ 

সুজ ইন্জিয়সমূহ একেবারে নিষ্ষিয়। এই প্রকারের সম্মোছিত অবস্থায় পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে, 
একজন মূর্খ লোক খুব বড় পণ্ডিতের স্থায় সাধু ভাঁধায় তত্বকথ। বলিতেছে। একজন মানুষের ভিতর 
তিনজন মানুষ রহিয়াছে, এমন ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। স্বপ্ন সঞ্চরণের 
কথ! অনেকেই জানেন । হপ্রেয় অবস্থায় মানুষ খরস্রোতা ও গভীরজলপুর্ণ নদী পার হইয়। গিয়াছে, 

কিন্তু শরীর ব৷ কাপড় ভিজিয়া বার নাই, এপগ্রকারের ঘটনাও পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর 
চিন্তাবিন্িময় ব। 7002৮ 72118019008, চিস্তাশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির ছারা ছুরাযোগ্য 

বাধির আরোগ্য বিধান-_-এই সমুদ্র ব্যাপারও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কর্তৃক পরীক্ষত 
হুইয়ছে। 

এই সব বাপার দেখিলে কি নিদ্ধান্ত করিতে হইবে? প্রথম দিদ্ধান্ত এই যে_ স্কুল & ইন্জি়- 
গ্রানথ জড়ীয় উপকরণ ঘ! ইন্দ্রিয় বাতীত সন্বিৎ জানব চৈতন্ক( (00280:9990989 ) করিনা করিতে পারে। 

স্থলতৃত ও স্থল ইন্ছিয় বাততীত হুক্ষ্ভৃত বা শু ইন্দিযর আছে এবং বখারীতি চেষ্টা করিলে, মানুষ লেই 
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ক্ষ ইন্্িগ্গণকে ক্রিয়াহিত করিয়। এমন অনেক কার্য করিতে পারে, যাহ। সাধারণ মাহযের নিকট 
* অলৌকিক ও ইন্ত্রজালের হ্থায় বিদ্মগাবহ। 

প্রেতহত্ব ব৷ পরলোক সম্বন্ধে আলোচন করিবার জদ্ বিলাতে বৈজ্ঞানক পর্তিতগণের একটি 
বিশিষ্ট মণ্ডলী আছে। উচ্ছার নাম [55 ০010109] 7১99081:0]) 90০19 । আমর! বদি শুনি-- কোন 

স্থানে গ্রেতের উপদ্রব হইতেছে, তাহা হইলে হয় তাহ। মানিয়া লই, ন! হয় উহ! কিছুই নহে, বলিয়। 

উড়াইয়া দিই। কিন্তু এই পণ্ডিত-মগ্ডলী তাহা! করেন না। তাহার! অর্থব্যয় করিয়। উপযুক্ত লোক 

পাঠাইয়া! তাহার তথ্যান্থুসন্ধান করেন। অবশ্ত কোন কোন ব্যাপার হক্পত মিথ্যা, অশিক্ষিত লোকের 

্রাস্তধারণা হইতেই তাহা জন্মিয়াছে। কিন্তু সমুদয় ঘটনাই মিথ্যা নহে! এই সমুদয় ঘটন! লইয়া 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা চলিতেছে; কেবল তাহাই নহে, পরলোকগত মানবের সহিত 

কথোপকথন করারও চেষ্টা চলিতেছে। আর একদিকে কেহ কেহ হুম্ম জগতের অধিবাসী গন্কর্ব 

প্রভৃতির ও প্রাকৃতিক দেবযোনিসমূহের ছায়াচিত্র বা ফটোগ্রাফ. লইতেছেন। এই সমুদয় বিষন্ের 
বাহার! আলোচনা করিতে চাহেন, তাহার! মায়ার্স সাহেবের 11801) 79750709116) নামক গ্রন্থ পাঠ 

করিবেন। এই গ্রন্থখানি ডাবলিন্ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইয়াছে । আমরা জাশা করি অল্পদিনের 
মধোই ইছা! আমাদেরও বিশ্ববিদ্ভালরের পাঠ/-তালিকাভুক্ত হইবে। এই গ্রন্থ পড়িলে আমাদের 

আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগিয়৷ উঠিবে, এবং প্রাচীন কালের যে সমুদয় সংস্কার ও অনুষ্ঠানকে আমর! অর্থহীন ও 

অবৌক্তিক আড়ম্বর বলিয়া মনে করি, ভাহার অনেক ব্যাপারই যে খধিদের গভীরতর তথ্জ্ঞানের উপর 

প্রতিষ্ঠিত, তাহ! বুঝিতে পারিব। 

জড়বাদীগণের মত এই বে--চৈতন্য, জ্ঞ।ন বা গ্রঃণ জড়পরমাণুর সন্গিবেশ-বৈচিত্র্য হইতেই 

জন্মিয়াছে'। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে চার্বাক এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। এই মতের নাম, 

চার্বাক মত, লোৌকায়াত মত, বার্হম্প্য মত বা নাস্তিক মত। এই মতই বর্তমান কানের জড়বাদ, 
সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, ইহসর্স্ববাদ, প্রভৃতি। ইহারা সকলেই নাস্তিক্যবাদের ভিন্ন ভিন্ন 

ুষ্ঠি-মাত্র । জড়বিজ্ঞান প্রথম হইতেই এই জড়বাদের পুষ্টিবিধান করিয়াছে । কিন্ত বস্তমান সময়ে 

বিজ্ঞানসমূহ উন্নতিরপথে অগ্রপর হইতে হইতে এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে জড়বাদ আর দাড়াষ্টতে 

পারিতেছে না। এখন আর 'অচেতন জড়প্রমাণুকে বিশ্বজগতের নূলতন্ব বলিয়। ধরিয়া থাক। চলে 

না। পরমাণু কি? (170 (5 21) 6০0)--এই প্র্থ লইয়া আলোচনা] হইতে হইতে বৈজ্ঞানিকগণ « 

কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাও ভাল করিয়া ভাবিয়া! দেখিবার ব্ষয়। পরমাণু ও ভাডিয়! 

গিক্নাছে, এখন আয়ণ, ইলেই ন্ প্রভৃতির কথা শুনিতে পায় যাইতেছে । আবার দেখা যাইতেছে 
স্পস্থুল গরমাণু বলিয়া! একটা জিনিসই লাই । শক্তিপ্রবাহের বিভিন্নমুখী গতির সংঘাতের নামই পরমাণু। 



৬৪৪ | ববীরভূমি পা" 

রিজ্ঞানের এই সমুদয় শেষ কথার আলোচনা করিগে আমর! বুঝিতে পারি যে-_ বৈজ্ঞানিক 
পঙিতগণ অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দ্বার, একটির পর অপরটি উদযাটিত কিক 
অগ্রসর হইয়ছেন। প্রথম পদার্থবিজ্ঞষন শ্রেণীর বিজ্ঞান-সমূহ 801671059 01 1006 [20778102] 

£০০]), তাহার পর রসায়ণ শ্রেণী 0176701001 £7০0]), তাহার পর প্রাণ-বিজ্ঞান 73101921081 

£.০০))--উত্তিদবিগ্যা, পণুবিগ্থা প্রভৃতি, তাহার পর মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, 

[570101001081, 81012] 270090010192102] 0901) 1 এই সমুদয়ের আলোচনা করিতে করিতে 

বিজ্ঞান জগের বা শুলের নীম! ছাড়াইয়! সুক্ষ চৈহন্যের ছুয়ারে আদিয়! পরলোকেব গ্রাচীরে আঘাত 

করিতেছে । কিন্তু জড়বিজ্ঞানের আর বর্তমান পদ্ধতিতে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। বিশ্ব-বিশ্রুত- 
কীর্চি বাঙালী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বার! দেখাইলেন--ধাতু প্রস্তরেরও প্রাণ আছে, জীবন মরণ আছে-_ 

198001180 1) 008 1110 0120 107-115100- উদ্ভিদের ন্বাযুতন্ত্রী আছে, সুখ ছুঃখের অনুষ্ভব আছে। 

ন্থৃতরাং জড়বাদের পথে আর বিজ্ঞান অগ্রনর হইতে পারিবে না, প্রত্যেক বিজ্ঞানের সম্মুথেই ছুরতি- 

ক্রমণীয় বাধা (1)08।0190] )। ন্ুৃতরাং অধ্যাত্বাদ, বা ভারতের ব্রঙ্গবিগ্ঠার অনুশীলনের ও প্রতিষ্ঠার 

স্থলময় উপস্থিত। 

ভারতবর্ষের উন্নতি বা জাগরণ শব্দের অর্থ__এই ব্রঙ্গবিস্া বা যোগবিষ্যা্ন অগ্গুশীলন। ভাঁরত- 

ৰাীগণ এই বিছ্যান্জ সিদ্ধিলাঁভ করিয়া! এই প্রাচীন ও বিস্মৃত বিদ্যা আবার জগতে প্রচার করুন, তাহা 

হইলে ভারতের ছুর্দশাও দূর হইবে, সমগ্র জগতেরও ছুদিশ] দূর হইবে। ইছাই ভারতরবর্ষের 
বিধাতৃনির্দিষ্ট কার্ধা। এই কার্য করাইবার জন্তই বিধাতাপুরুষ এত বাঁধাবিদ্বের মধ্যেও ভারতবর্ষকে 

বীচাইয়৷ রাখিয়াছেন। ইহা! ছাড়! ভারতের কল্যাণের আর পথ নাই। 

বৈজ্ঞানিকগণ ধাছা করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিকগণের প্রশংসাও করিতে 

হুইবে। এ্রকত্ধ আর বিজ্ঞানের দ্বারা চলে না, এখন প্রজ্ঞানের আসিবার সময় হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের 
পন্ধতি আমর জানি। যঞ্ত্রের উন্নতি এবং যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবেক্ষণ--বৈজ্ঞানিকের পদ্ধতি : কিন্তু 

গ্রশ্জান ধাহ।দের সাধনা আশ্রয় করিয়। জগতে আসিবেন, তাহাদের পদ্ধতি ও উপকরণ কি, তাহাই 

এধন আমাদিগকে ভাবিয়। দেখিতে হইবে। 
উভয় প্রকারের আলোচনার প্রণালী এইরূপ । একটি বৃক্ষে তাহার অসংখা পত্র, পল্লব, পুষ্প 

প্রর্ৃতি রহিয়াছে । বৈজ্ঞানিক ই্ার এক একটি লইয়! আলোচনা আরস্ত করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে 

বছু হইতে শ্রেণীবিভাগের দ্বার! (75 [17000107)) একের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজ্ঞনের 

 প্রণাজী অগ্ঠরূপ। ধৃক্ষেরও প্রাণ আছে, আমারও প্রাণ আছে। আমি আমার প্রাণের দ্বাথা বুক্ষের 

প্রাণকে ধর়িতে পারি এবং সেই প্রীণশক্কির প্রেরণা বুঝিয়| তাহার ক্রিয়া নির্ধীরণ করিতে পারি। 



যুগদর্দ-_বিজ্ঞান ও প্রজ্ছন ৪৫ 

কিন্ত আমার চক্ষু, কর্ণ গ্রড়ৃতি জ্ঞানেক্ত্িয় এবং হস্তপদাদি কর্শোন্দ্িয় যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, যেরূপ 

ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থায় আসিয়াছে, আমার 'প্রাণ মেরূপ অবস্থায় আসে নাই। আমার 

ভিতরে প্রাণ আছে, এই 'গ্র(ণ আছে বলিগ্কাই আমি বাঁচি! আছি, কিন্তু এই প্রাণ আমার আয়ন্তাধীন 
নহে । আমি বদি আমার প্রাণকে আয়ত্ত করিয়া আমার ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারিতাম, তাহ! 

হইলে আমাৰ প্রাণের দ্বার কেবল বৃক্ষের প্রাণ কেন, নিথিল বিশ্বের সকলের প্রাণই ধরিতে ও বুঝিতে 

পারিতাম। আমি যদি আমার প্রাণের দ্বার! বৃক্ষের প্রাণ ধরিতে পারিতাম, তাহা হইলে বৃক্ষের ভব 

নির্ধারণে আমাকে আর বাহির হইতে পত্রপল্পব প্রন্থুতি একটি একটি বুঝিতে হইত না, আম ভিতর 

হইতে, ধক্যের ভূমি হইতে, বাহিরের এই বু ব। বিচিত্রের' জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, মৃতু গুভৃতির নিয়ম 

বুবিধা ফেলিতে পারিতাম। বিজ্ঞান ও প্রক্ঞ'নের পদ্ধতির ভিতর ইহাই প্রভেদ। কিজ্ঞান ইন্জিয়গ্রাহ . 
বুকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রে় এক্যের অভিমুখী, বিজ্ঞালের পথ বাহির হইতে ভিতরের দিকে 

_ 080, 0105110 101095. প্রজ্ঞান্ের পথ ঠিক ইহার বিপরীত। গ্রজ্ঞান এককে ধরিয়া বছর 

দিকে আমিতেছে--1101)) 10১1900000৯, 

প্রাণের কথা বলা হইল। প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া ব্যবহার,করিতে পারিলে, বৃক্ষের' ধা অপর 

কোন প্রাণীর তত্ব ধারতে ও বুঝিতে পারা যাঁর়। এই প্রাণকে আয়ত্ত করার উপায় কিঃ উত্তর 

-প্র[ণায়াম। | 

বর্তমান কালের মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্তিতগণ মনের বাহিরের ক্রিয়া বাসুল ম্নামুমগডলীতে মনের 

প্রভাঁব দেখিয়! মনন্তত্বের আলোচন! করিতেছেন। ইহা বাহির হইতে আলোচনা । কিন্তু কেহ ফদি 

মনকে আয়ত্ব করিয়া! বাবহ!রের উপযোগী করিতে পারেন, তাহ। হইলে নিজের, মনের দ্বারা অপরের 

মনের ক্রিরাবৈচিত্র্য অনায়াসেই ধরিতে ও বুঝিতে পাবেন । এই প্রকারে মনকে আয়ত্ত করার.উপায় 

কি? উত্তর-_ধারণা, ধ্যান প্রহ'ত। 

কিছ প্রাণায়ান, ধারণা প্রড়তি প্রাণের ও মনের ক্রিয়া করিতে গেলে, যে দেহ ও ইন্দ্রিয়কে 

আশ্রয় করিয়া .এই প্রাণ ও মন ক্রিয্জা করিতেছে সেই দেছ ও ইন্দ্রিয়কে উপযুক্ত করিতে হইবে। দে 

ও ইন্দ্রিয়কে উপণুক্ক করিতে হুইলে যম, নিয়ন প্রহৃতি প্রয়োজন। দেহ নানা কারণেই অন্থুপযুক্ত 

হয়। পুত্রকন্ঠার দেছেন্দ্িয়েরু অন্থপনুক্ততাঁর জন্য পিতাম[তি। দায়ী । পিভামাতাকে প্রথমেই সাবধান ও 

সাধনশীল হইতে হইরে। দেবতারা ইন্দিয়গণের অধথিষ্ঠাতা, পিতৃগণ প্রাণশক্তির অধিষ্ঠতা। এই 
প্রকারে তরচিন্তা করিলে আমর! গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ পর্যাস্ত সংস্কার সমুহের এবং পিতৃলোঁক ও 

দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ রক্ষার, এবং আহারগুদ্ধি, সদাচার, ব্রত উপবাস, যম নিয়ম গ্রতৃতির প্রয়োজন 
বুঝিতে পারিব। ইহাই সমগ্র মনাতন ধর্ম । সনাতন ধর্দ কেবল তন্ববিচার ব1.011108011)) নষে। 



না 

৪৬ বীর 

“ইহা! কর্ম, জান, ভক্তি ও ঘোগ। ইহা! সমগ্র জীবনের দ্বারা, জীবনের প্রতোক ব্যাপারের ছ।রা 
অনুঠে | হি 

প্রজ্ঞানের যুগ আসিতেছে । এই গ্রজ্ঞান ভারতের স্থপ্রাচীন নিজস্ব সম্পত্তি । আমাদিগকে 

আজ সাধনার দ্বারা এই গ্রজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং লাভ করিয়। মানবজগতে তাভার 

প্রতিষ্ঠা করিতে হছইবে। ভারতের বেদান্ত যে আজ জগতের সর্দত্র গ্রচারিত হইতেছে, তাহার হেতু 

এই । কিন্তু এই গ্রঞ্জান লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে সনাতন ধর্মের প্রকৃত তত্ব জানিয়া তাহার 
অনুষ্ঠান করিতে হইবে৷ প্রথম হইতেই ইহার অনুষ্ঠান না করিলে, পারিবারিক জীবনে ইছ। প্রতিষ্ঠিত 

না করিলে, কেবলমাত্র গ্রদ্ধ পাঠের দ্বারা প্রজ্ঞান আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের দেহ, উত্দ্রিয়, প্রাণ, 

মন সমত্তই দুর্বব হইয়1 পড়িকাছে, আমর! আমাদের কর্মাদোষে পিতিলৌক, দেবলোক ও খধিলোকের 

আন্্রকৃল্যে বঞ্চিত হইয়াছি। আমর1 আজ শাস্ত্রের ভাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিতে অক্ষম। গুরুপুরোহিতের 
অন্ভাব ইইয়াছে, তীর্থস্থান কলুধিত হইয়াছে । আজ আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার 

দিন নাই। আহ্ধান আসিতেছে, ইহ! বিধাতার আহ্বান)সমগ্র পৃথিবীর আছ্বান। সমগ্র মানবজাতি 

আজ দারুণ ছ্দশায় নিপীড়িত হইয়া! ভারতের মুখের দিকে চাহিয়] বহিয়াছে। পূর্ব্বদেশ হইতে আবার 

নবালোক সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে । ভারতবর্ষ ত্রঙ্গগাশক্তির দেশ । ভারতের বক্গণ্যশক্তি 

আধার জাগরিত হষ্টক, ভারতের তপস্য। আবার জয়যুক্ত হউক, ভারতের গ্রঞ্জান আবার বিজ্ঞানের 

সহিত মিলিত হউক। তাহা হইলেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। 

সমাতন ধর্ম বলদ্বী হিন্দুমাত্রেরই দৈননিন জীবন, যে নিয়মে পরিচালিত হওয়া« ব্যবস্থা রুছিয়াছে, 

ভ্বাহ। আলোচম1 করিলে বুঝিতে পারা ধাইবে, প্রাত্যহিক অভ্যাসের দ্বার! মানব কি প্রকারে তাভার 
নিট গরক্কভিকে অতিক্রম করিয়া, দেবত্ব ও বরঙ্গত্ব লাভ করিত। এই প্রকারে জীবনের প্রতোক বাপার 

পল্সিচালমা! না করিলে, মানবের উয়ততর গ্রক্কৃতি বিকশিত হয় না এবং মান্ুষ প্রজ্জান লাভ করিতে 

পায়ে মা। 

সমগ্র দিমমানকে সে'লটি ভাগে ভাগ করা হধ। গ্রাত্যেক ভাগ দেড় ঘণ্টা পরিমিত কাল। 
ইছাকে যামার্থ বলে। কোন্ যানাঞ্ধি কি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা এইরূপ । 

উষ। ৪২ট1 হইতে ৬1 পর্য্যন্ত পূর্বদিলের শেষ যামার্ধ। এই সময়ে শধ্যাত্যাগ করিযফা শৌচ, 

জাতমম, দস্তধাবন, সান, তর, সন্ধা! ও ধ্যান। প্রথম যামার্ধ ৬ট। হইতে ৭২টা- দেবপুজ।, গুরুপৃজ। | 

দ্বিতীক্স যামার্ধ ৭২টা হইতে ৯টা--বেদাদি শান্ত্রপাঠ। তৃতীক্ষ যামার্ধ ৯টা হইতে ১*২,--পরিবার 
গ্রতিপালনের জন্ত বিষয় ক্বর্মা। এ গেল পূর্ধাহ্নকৃত্য । তাহার পর মধ্যাহকৃত্য। মধ্যাহনকুতোর 
ব্যবস্থা এইনধপ। ১০$টা হইতে ১২টা- ননান,তর্পণ, কন্ধাহধ্যাপন্থান, ঙ্গষজ্ঞ) গণেশ শিব বিঞু প্রভৃতি 
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দেবপৃজা। ১২টা হইতে ১২টা--পঞ্চঞ্ঞ ভৃতবঞ্প/পিডৃয প্র, দেবধজ্ঞ, বন্ধ, নৃষজ্ঞ। আহায়। 
*অপরাহ্নরুতা, ষষ্ঠ 'ও সপ্তম ামার্ধ ১২ট1 হইতে ৪২টা,--কাব্য ইতিহান, পুরাণ।দি- শান্ত্রপাঠ | সন্ধ্যাককৃত্য, 

৪২টা হইতে ৬ট! বন্ধুগণ্রে সহিত দেখাশুন ও সন্ধ্যাবন্দন| | রাত্রিকৃত্, নবম ও দশম ঘামার্ধ, ৬টা 

হইতে ৯ট1--কণ্জ কর্ম যাহা শেষ হয় নাই-তাহা দেখাশুনা, শষানির্মাণের বাবস্থা, স্্রীপুত্রাদির সন্কিত 

কথোপকথন । ৯টা হইতে ৪২ট। পধ্যন্ত-_নিদ্ত্র! | 

দৈনিক জীবন পরিচালনার ইহাই শাস্ত্রীয় বাবস্থা । বর্তমান সময়ে জীবন-সংগ্রাম যেরপ ভয়ঙ্কর 
হইয়া পড়িয়াছে, উদরার-সংগ্রহের জন্য মানুষকে গ্রাম দেশ ছাড়িয়া বিদেশে সহত্র অন্থবিধার মধ্যে 

ধে ভাবে থাকিয়! দিনরাত্রি অগ্ীতিকর হাড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম কক্ধিতে হন, তাছাতে এই বাবস্থা অনুসারে 

চল অধিকাংশ লোৌকর পক্ষেই অসস্তব। পূর্বকালে মানুষ পরিবান্ন গ্রতিপালনের জন্ত মাত্র দেড়ঘণ্ট। 

পরিশ্রম করিত। তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত। জীধন এতই 'সরূল ছিল। এখন অনেকে 

দৈনিক ১৫ ঘণ্ট| পরিশ্রম করিতে বাধা, নতুব! পেটের ভাত সংগৃহীত হয় না। আমাদিগকে মনে 

রাখিতে হইবে, মানুষ মান্তষ। যথেষ্ট অবলর না পাইলে, মান্তষের উন্নতস্টর বৃত্তিসমুহ বিকশিত 
হইবে না+ বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণও ইভ! বুঝিয্লাছেন, এবং শ্রমর্জীবিগণের 

দৈছুক পরিশ্রম করার সময় কমাইবার জন্ত সর্বদাই আন্দোলন হইতেছে এবং এই আন্দোলনের 

ফলে নুতন নুতন আইনও হুইতেছে। জীবনসংগ্রাম বর্তমান সময়ে অতিশয় কঠিন হইপ্নাছে সত, 

কিন্ত জড়বিজ্ঞানের উন্নতি-নিবন্ধন মানুষের পরিশ্রমের প্রয়োজনও কমিতেছে। এখন এই 

বৈজ্ঞানিক শক্তির সন্বাবহার আবশ্ঠক | এখন পর্য্যন্ত বৈশ্ঞানিক শক্কির প্রকৃত স্থাবছার হয় নাঁই, 

বরং বহুলপরিনাণে অসদ্ধাবহার হইয়াছে। মানুষের লালসা ও দত্ত, এই অসদ্ধাবহারের হেতু। চিরদিন 
মানবের 'এইরূপ দুর্দীশা থাকিবে ন1। সুতরাং প্রাচীন শাস্বকারগণ যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, 

অবার একদিন সেই ব্যবস্থা সকলের পক্ষে প্রতিপালন করিবার সম্ভাবনা ঘটতে পারে। দ্বিতীয় কথা--- 
এই বাবস্থা যদি সঙ্গত ব্যবস্থ। হয়, তাহা! হইবে যতদুর পারি, আমাদিগকে এই ব্যবস্থার অনুবর্তন করিয়া 
বলা উচিত । মধ্যাহ্কুতাগুলি অনেকেরই পক্ষে আঞ্গকাল কর! অসম্ভব, কারণ সে সময় চাকুরীর 

সময়। কিন্তু রবিবারের দিন অথবা! ছুটির দিন করিলেও তো হয়! মোট কথা, আমর! এই দিন চর্ধযা 
যেন ভুলিয়। নাধাই। এই প্রকারে যদি প্রতিদিন চলিতে পার! ধায়, তাহ! হইলে সেই মন্থুযোয় চিত্ত- 

শুদ্ধি অবগস্তাবী। চিত্তশুদ্ধ হইলেই এঞ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হইবে এবং তাহা হইলেই মানব 
ধন্ত হইবে। 

মানুষ জড়দেহ নহে, ইন্জিয় নছে, প্রাণ, মন, বুদ্ধি নহে, মানুষ চিদানদযপ, অজগর, অমর, নিত্য 
ও শুদ্ধ। মাহুয-_-দেহ, ইন্জিয়, মন প্রভৃতির প্রভূ। কিন্ত এখন দানুম অবিস্তাচ্ছয় আপনাকে ভূলিয়া 
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দেমহল্দিয়ের তরী তদ[ল হইয়া পড়িগাছে। এই অবস্থাতে পরিত্রাণ লাগত করিয়া! মাহষকে তাহার 

বাপে প্রত্যাবর্তন ফিতে হইবে! এই উদ্দে্ট স:ধন করিতে হইলে, পুর্বে দৈনদ্থিন জীবন যানের ' 
যে বাবস্থা বলা হইল ডাহ! আরজন্বনীগ, ইহাতে আর সন্দেহ কি! এ প্রকারের সুপরিচালিত জীবন ন 

হইলে গ্রজ্ঞান লাভ হইবে, এবং প্রজ্ঞানগাভ না হইলে ভারতের ও জগতের এই বিভীষিকা ময় দুর্দিশাও , 

দুর্গত হইবে না। অতএব--উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, গ্রাপ্য. বরান্ নিবোধত--উখিত হও, জাগ্রত হও, 
সাধুমহাপুরুষগগের শরণ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর ছু9। ৰ ্ 

| শ্ীবৈকু্নাথ মহাপাত্র আআ ৃ 
পর প্পস্পপম্প দুটি ওপাশ 

৯. গ্রন্থথসমালোচনা 
 শুশ্রাষা-শিক্ষ1-১] ভন্তার গ্রনিতানন্দ সিংহ প্রণীত? ডিঙাই ১২পেজি আকারের ২৯১ পৃষ্ঠা। 

শান্তিনিকেতন: প্রেসে মুদ্রিত। ভাল কাগজ, ভাল ছপ।, মূলা দেড় টাক] মাত্র ।] 

গ্রস্থকার বোলপুয়ের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ 'ও বন্দশাঁ চিকিৎসক | সচিত্র সফল স্ত্রীরোগ- 
চিকিৎসা, 'প্র্যাকৃটিক]াল্ টিটিঞ অন্ ফিবার,--এঈ ছুইথানি বৃহৎ গ্রন্থ গ্রন্থকার পূর্বের রচন|। 
কেবল সুচিকিৎসক নহেন, গ্রস্থকার একজন কর্মী। তিনি মঘঃম্বলের চিকিৎসা-ব্যবসারীগণকে 
সংনবন্ধ, করিবার চেষ্। করিতেছেন, তাহার গেই..ঢেষ্ট। অনেকটা! ফলবভীও হইয়াছে । চিকিৎসক" 
নামক বাঙ্গাল। মাসিকপন্রের তিনি সম্পাদক । 

৮”. আঁয়লাচ্য গ্রন্থে নিয়জিখিত বিষয়শুলি, বণিত হইয়াছে £ 
১ শুক্রধাকারিনীর কি কি গুণ থাক] আবশ্তক। .২। শুত্রাধার ভার স্ত্রী কিঘ। পুরুষ, ' 

কোন্ শ্রেণীর উপর দ্নেওয়া উচিত। ৩। চিকিৎসকের প্রতি শুশ্রধাকারিণীর কর্তব্য ৪। 
রোণীর প্রতি শুশ্রষাকারিণীর কর্তৃব্য। ৫1 শুত্রযাকারিণীর নিজের প্রতি কর্তব্য । ৬1 রাগীর 
গৃছ পরিফাঁর করণ প্রণলী, গৃহের আপবাব ও আলোকদান প্রণালী । ৭1 তাপমানঘন্ত্র ব্যবহার- 
প্রণালী । ৮1 রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস গণন। প্রণালী । ৯। নাড়ী পরীক্ষা ও গণনা প্রণালী । ১০ । 

ওঁষধ প্রয়োগবিধি ও ওুঁধধ এবং ব্যবস্থাপত্র রণ প্রণালী । ১৯. গুল্টিস্, গরনজলের সেক, শুষ্ক উত্তাপ 
ও" জলপট-সন্বন্ধে উপদেশ । ৯২। বিবিধ প্ররার ন্নান বিধি।. ১৩। এনিমা-প্রয়োগ বিধি 
১৪) লক্ষণ-পর্যযবেক্ষণ |. ১৫1| উপসর্গ দমন প্রক্রিয়া । 
. বিষয়গুলি সরল-ভাষায়--কথোপকথন আঁকারে--কথিত হইয়াছে । আমাদের দেশের লেক 

রোগীর শুশ্রাধবিষয়ে একেবারে অনভিজ্ঞ । চিকিৎস1মভাবে যত লোক মরে, শুশযা-অভাবে 
তোপেক্ষা আধিক লোক মরে। ভাড়া-কর! শুশ্রীষা'কারিণী সর্বত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও 
তাহার ব্যয় বহন করা অধিকাংশ পোকের পক্ষে অনস্তং।, সুতর।ং এই শ্রেণীর গ্রন্থের (বিশেষ 
প্রয়োজন । গৃহস্থগণ বাড়ীর সকলকে বিশেষ করিয়া ভ্ত্রীলোকদিগকে এই গ্রন্থথানি পড়!ইবেন। 
বালিকা -বিগ্কালয়ে এই শ্রেণীর গ্রন্থ পারিভোধিক দিস এই গ্রন্থগুলির প্রচারে সাহাযা কর আবশ্তক। 
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দবৈবর্ণপুরাণ ও শ্রীরাধা 

১। শ্লীকুষ্-পারগ্যবদ 

বিভূঙ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই পরমতন্ব, ন্বযং ভগখান্, “পর্বব-ঙ্গবতারী, সর্ন্বকারণ- 
প্রধান”। তিনিই আদতন্ব। আর শ্রীমতী রাধিক! তাহার স্বরূপ্রশক্তি, অন্যান্য সকল 

শক্তির মুলীভূতা, সর্দনকান্তা-শিরোমণি । এই যুখলতন্ব শ্রীরাধাগোবিন্দই উপাসনার চরম 
বস্কু। এই মত, শ্রীকৃষ্ণঠৈতন্য মহা প্রভু প্রচারিত ও প্রবন্তিহ করিয়াছেন। তাহার 

পুর্বেন মে এই মত ছিল না, তিনি এই মত প্রথম উদ্ভাবিত করিলেন, ভক্তগণ তাহ! বলেন 

না) ভক্তেঃা বলেন, এই মত চিরকালই আছে, ইং নিত্য ও ভনাদিকাল সিদ্ধ। 

সাধারণ লোরে এই মত জনিত না। জীবের পরম সৌভাগ্য, তাই প্রীতগবান্ করুণ! 
করিয়া আবিভূতি হইয়া, ভক্তভাব গ্রহণ করিয়া, নিজে আচরপ করিয়া, উপযুক্ত ভক্ত- 

গণের মধ্য শক্তি সর্ূরিত করিয়া, এই চরমতন্থ ও পরমকথ! প্রচার করিক্নে এবং 
কৃপা করিয়। আপামর সাধারণ সকলকে এই উন্নতভম ও অতিগুঢ ীরাধাগো বিন 

আবাৎনার অধিকার ও সামর্থ্য দান করিলেন । 
বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূর্বের কেহ শ্রীলক্ষমীনারায়ণের, কেহ বিলিন কেহ 

প্রীনূপিংচদেবের আরাধনা করিতেন। তাহ! ছাড়া, ব্রঙ্গ, পরমাতু', শিব, হুর্গা প্রভৃতিকে 
চরম ও পরম তত্ব বোধে উপাসনা! প্রচলিত ছিল। কেছ গণেশকে, কেহ সুর্য প্রভৃতিকে ও 

পরব্রন্ম-বু্ধতে আরাধন! করিতেন। শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য মহাপ্রভু যে তন্ব ও সাধন প্রণন্তিত 
করিলেন, তাহা শীমস্তাগবত-প্রতিপান্ভ । শ্্রীমন্তাগবত উত্তমরূপে আলোচন1 করিলে 
বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, বেদের সার শ্রীমন্তগবত, এই তন্বকেই চরমতন্বরূপে প্রতিষ্ঠা 
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করিয়াছেন। কিন্তু অনতর্ক ভাবে শ্রীমন্ভাগবতের আলোচনা করিলে, এই মতই যে প্রীগভাগ- 
বতের মত,. তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পার! যায় ন1। ৪ ্রীকৃষটচৈতন্য-মহা প্রভুর 
কপাভাজন গোন্ব।মীপাদগণকে অনেক পরিগ্রাম করিয়া, অনেক বিচার করিয়। দেখাইতে 
হইয়াছে যে, ইহাই শ্রীমন্তাগবতের মত। 

' ক্রক্মাবৈবর্তপুরাণ অন্য প্রকারের গ্রন্থ । ইহাতে সন্দেহ করিষার কোন কারণ 
মাই। 'ভ্রীকৃষ্ণ-পারম্যৰাদ' অর্থাৎ জীকৃষ্ণই চরম ও পরমতত্ব--এই মত ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণে 

অতিশয় সুস্পষ্টভাবে বাণত হইয়াছে । এই কারণে ধাহার! প্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব আলোচন৷ 

করিতে চাহেন, তাহাদের উত্তমরূপে এই ব্রহ্মনৈবর্তপুরাণের আলোচনা করা! আবশ্যক্ক 

্রঙ্মবৈবর্তপুরাণের প্রথমেই পরদেবহ্ার যে বন্দনা আছে, স্থগ্রিকার্ধ্য বর্ণনার 
প্রারস্তে আদিতবের যে বণনা আছে, তাহ! পাঠ করিলেই আমরা এই পুরাণের উতশ্য 

বুঝিতে পারিব। ইহ! ছাড়া, ব্রক্মবৈবর্তপুরাণ আর একটি কারণে বিশেষরূপে আলোচ্য । 
বর্তমান সনাতন ধন্ধে যে সব দেবদেবীর পুজ। প্রচলিত আছে, এই পুরাণে সে সমুদয় 
দেবতার প্রত্যেকেরই তত্ব বণিত হুইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ও 
মিলনের ভূমি কোথায়, তাহা এই গ্রন্থে অতি শ্তুন্দরবধূপে এদশিত হইয়ছে। অবশ্য, 
এই সমম্থয় একটি সুনির্দিষ্ট অধিষ্টানভূমি (010) 5. 06010106 2100 00271100121 

50900 00101) হইতে করা হইয়াছে । অন্য ভূমি হইতে দেখিলে অন্যন্ধপ সময় ও 

করা যায়, ইহা অবশ্য বলাই বনুল্য। 
গ্রন্থের প্রারস্তে যে সমুদয় শ্লোকের দ্বারা পরদেবতার বন্দন্ন! করা হইয়াছে, তাহার 

মধ্যে নিল্সের শ্লোকটিই গ্রধান-__ 
বন্দে কৃষ্ণং গুণাতীতং পরং বরক্ধাচযুতং যতঃ। 
আবির্বাভূবুঃ প্রকৃতি বর্ষ বিধুও শিবাদয়ঃ ॥ 

সেই গুণাতীত, পর়ত্রহ্ম, অচাত শ্রীকৃষ্ণকে বলানা করি। প্রকৃতি, বরহ্ষা, বিষু, শিব 
প্রভৃতি তীঠা ছইতে আবিভূ্ত হঈয়াছেন। 

এইবার এই পুণীণে বণিত স্ঠি ৮.৬ প্রথম কথা আলোচনা করা যাঁউক। 
মণাপ্রলয়ে কেবল জ্যো'তঃ1 সেই জেগতির ভিতরে গোলোক, বৈকু& ও শিবলোক। 
এই তিন জোফের ছুই প্রকার আবস্থা বণিত হুইয়াছে। স্্রির পূর্বের অবস্থা, আর সি 
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সমর ক্বস্থা। স্যঠির পৃর্নেব অর্থাৎ গলংয়র সময় গোলাকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ, আর 

স্যঠির সয়ে কৃষ্₹-ব্যতীত গোপগোগী প্রভৃতি থাকন। সেইরূপ, প্রল'য়র সময় বৈৰণ) 
ও শিবলোন শৃগ্ত, অ।র স্থির সময়ে বৈকুণ্টে লক্ষনীনা গায়” আ+ শিবলোকে সপার্ম? 
থাকেন। এই তিন নিত্যলোকের মধো গোলোক দপপ্লের উপরে । গোলো।। 

দক্ষিণে বৈকুণ্ট, আর বামে শিবলোক। স্থষ্টরির পুর্বে দেই গোলোক কেমন, তা, 

নি্মলিখিত গ্রোকগুলির দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন-_- 

গোলকাভাস্তরে জ্যোতিরতীব স্ুমমোহরম । 

নবীন নীরদশ্ামং বক্তপঙ্কজলোটনম্ ॥ 

শারদীয় পার্ববণেন্দুশোভামুষ্টশ্ুভাননম্। 

কোটি কন্দপপপাঁবণাং লীলাধাম মূনাহরম্ ॥ 
দ্বিভজং মুরলীহস্তং সম্মিতং পীতবানসম্। 

সদ্রত্বভূষণৌঘেন ভূষিতং ভক্ত বংসলম্। 

চন্দনো: ক্ষ সর্ববাঙ্গং কন্ত,রীকুন্কমানিতম্ । 

শ্রীবৎসবক্ষ; সম্াজৎ কোস্ত্রভেন বিরাজিতগ্ ॥ 

 সদ্রত্বসাররচিং কিত্রীট মুকুটো।জ্জলম্। 

বত্রসিংহাসনঘ্বঞ্চ বনমালাবিভূফিতম্ ॥ 

তদেব পরমং ব্রহ্ম ভগবস্তং নাতনম্। 

শ্বেচ্ছাময়ং সর্ধবীভং সর্বাধারং পরাত্পরম্ ॥ 

কিশোবরবন্ধসং শান্তং গোপবেশবিধায়নন্। 

কোট পুণেন্দুণোত1ঢাং ভক্তানুগ্রহ কারক্কমূ। 

নিরীহং নিব্বিকারঞ পরিপূর্ণ তমং বিভুমূ। 

রাসমগ্তল মধাহং শাহং রাসেম্বরং পরম ॥ 

মঙ্গল্যং মঙ্গলাহ্্চ হগলং মঙ্গলপ্রদম্। 

পরমানন্দবীজঞ্চ সতামক্ষরমব্যয়ম্। 

সর্বসিদ্ধীশ্বরং সর্বসিদ্ধিরূপধ্চ সিছ্ছিদম্ | 

প্রকতেঃ পরমীশানং নিগুণং নিতাবিগ্রইম্ ॥ 

আছ্মং পুরুমমব্যক্তং পুরুহ্তং পুরুষ্টপতং। 

সত্যং শ্বতন্বামকঞ্চ পরমাত্বন্বরূপকম | 



চে 

| বীরকুমি 

ধ]য়ত্ডে বৈঞ্ঃবা; শা: শাস্তং তৎ পরমায়ণম্। 

এবং রূপং পরং বিভ্রুদ্ ভগবাঁনেক এব সঃ। 

দিগ্ভিষ্চ নভস। সা্ধং শৃন্তং বিশ্বং দরদর্শ হ।। 

গোলকের অন্যন্তর জ্যেতিঃ, সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে অতি মনোহর নবীন মেঘের শ্যায় 

শ্যামল, রক্তপদ্দের গ্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ। শরতের পূর্ণচন্দ্রের শোভা তাহ!র 

মুখশোভার নিকট পরাজিত। তীহার লাবণ্যের নিকট কোটি মদনের লাবণ্য পরাজিত। 

তিনি লীলাধাম ও মনোহর। তিনি ছিভুঞ্, হস্তে মুরলী, অধরে হাসি, পরিধান পীতবসন। 
মূল্যবান্ রতুসমুহে সর্ববাঙগ ভূষিত, তিনি তক্তবতসল। চন্দন, কম্ত,রী ও কুছ্কুমে সর্ববা 

ভূষিত, বক্ষঃ:দশ শ্রীবগুস-চিহ্ুযুক্ত এবং কৌত্বভমণি শোভিত । সর্বশ্রেষ্ঠ রত্-রচিত 
উজ্জ্বল কিনীট ও মুকুট, তিনি রত সিংহাসনে বসিয়! আছেন, তিনি বনমালা-বিভূষিত। তিনি 

পরব্রচ্ম, সনাতন ভগবান। তিনি স্েচ্ছাময়, সকলের বীজ, সকলের আধার ও পরাতপর। 

তিনি কিশোরবয়স, শান্ত, ও গোপবেশধারী। তাহার শোভ! কোটি পুণেন্দুর গ্োভার 

সমতুল্য, তিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহক।রী। তিনি নিরীহ, নির্বিবকার পরিপুর্ণতম ও 
বিভু। তিনি রাসমগুলের মধো বিরাজিত, শান্ত, রাসেশ্বর ও সর্ববশ্রেষ্ঠ। তিনি মঙ্গলদাতা, 
মঙ্গলম্বরূপ, মঙ্গলের ত্বারা পুজ্য। তিনি পরমানন্দের বীজ, সত্য, অক্ষর ও অব্যয়। 
তিমি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর, সকল সিঙ্ধিরূপ ও সকল সিদ্ধিদাতা। তিনি প্রকৃতির পরম, 

ঈমান, একমাত্র নিয়ন্তা, নিগুণ এবং তীহার বিগ্রহ নিত্য। তিনি আঘ্ভ ও 'অব্যক্ত 

পুরুষ, নিখিল যজ্েনতর দ্বার] তিনিই সম্পূজিত। তিনি সত্য, স্বতন্ত্র, এক ও পরমত্বাস্য রূপ । 
শান্ত বৈষ্বগণ সেই পরমাশ্রয়কে সর্বদা ধ্যান করেন৷ এই গ্রকার্র রূপধারী শ্রীভগবান্ 

একাকী ছিলেন, তিনি দিল আকাশ সমস্তই শন্য দর্শন করিলেন । 

২। স্মন্থয়--যোগী ও বৈষ্ব 

ইহার গর ভগবানের মনে সৃষ্টির জকার্তক্ষ! হইবে এবং বিশ্ব ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত 
হইবে। সে কথা আমর! পরে আলোচনা করিব। ব্রচ্মবৈবর্তপুরাণ-সন্বন্ধে আমরা প্রথমে 
যে কথা বলিয়াছি, তাহার উদাহরণ দ্েওয়। যাইতেছে । ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণে ছিভূজ মুরলীধর 
গোপবেশ জ্ীকুষঃকে ভর্গাত বৃচ্দাবনচজ্জরুকে) পরতত্ব বলিয়া স্থাপনা করা হইয়াছে, কিন্তু 
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উন্ান্ত দেবহদবীর উপাসনা বা অন্য ক্রিয়াকর্ম, কিছুই বর্জন করা হয় নাই, ইহাই 

ব্রঙ্গবৈবর্তপু াণের বৈশিষ্ট। ওক্তিপথের পথিক বৈষ্বগণের সছিত যোগীদের মতভেদ ছিল 
এবং দ্বশ্ছও ছিল, এখনও যে নাই তাহা নহে। ব্রহ্থবৈবর্তপুরাণ প্রারস্তেই বলিলেন-- 

বৈষঃবা! যোগিনঃ সম্তে। ন চ তিন্নাশ্চ শৌনক। 

হে শৌনক, বৈষ্ণব ও যোগী ভিন্ন নহে । এই কথ! বলার পর পুর।ণকার বলিয়াছেন, 
ধাহার| যোগী তীহ।রা অজ্ঞান নিবৃত্তির ফলে ক্রমে ক্রমে শুদ্ধাতভ্তির অধিকারী হইয়া 

বৈষ্ব পদবাচ্য হইয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন সাঁধনপথ যে কুচিভেদে ও অধিকা'রভেদে 
স্বাভাবিক, ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ তাহা অতিশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়! দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় 
বর্তমান সময়ে আমাদের সেই উদার বোধশক্তি নাই--এই কারণে আমর! বন্ধুতাবে মিলিত 

হইতে পারি না, ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন্ন মত লইয়া বিরোধ করিয়া থাকি। 

৩। বৈষ্ণব ও ব্রাদণ * 

্রক্ষবৈবর্তপুরাণ যে বৈষ্ণবপুখাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল বৈষ্ণব পুরাণ 
বলিলেই হুইবে না, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিঞ্ন বৈষঃ--সধপ্রদায়ের ইতিহাস আলোচন! করিলে, 

যে মনকে সর্ববশেষ বৈঞন মত বলিয়। মনে হয়, ত্রক্ষবৈবর্তপ্ুরাণ সেই মতের প্রচারক । 
সেই মত-_প্ীবৃন্দাবনের ও শ্রীরাধাগোবিন্দের আরাধনা | বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে অনেক 

দিন হইতে একটি বাদানুনাদ চলিতেছে) বৈষ্ব-সমাজে ত্রাঙ্গণের 'স্থন কোথায় ? 
স্রীচৈতন্য-মহা প্রভু নিজের জীবনের ছীরা সর্বদাই ব্রাঙ্গণের সন্মান ও পুজা করিয়া 
গিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ঞবদিগের স্বৃতিগ্রন্থ হরিভক্তিবিলাসে ত্রাঙ্গণগুরুর শ্রেষ্ঠতা 

কথিত হইহা,ছ। বৈষ্বধন্দ, বিশেষতঃ বাঙ্গালার বৈষ্বধন্ঘ্, নরনারী সকলকেই ধর্ঘ্রাজো 

উন্নততম অর্ধকর দান কগিয়াছে, ইহাতে ভনুমাত সন্দেহ নাউ । হরিভক্তি-সমগ্িত 

চগ্ডাল, হরিভক্তিহীন ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা! উচ্চ, একথা স্পন্টভাবেই ঘোধিত হইয়াছে। কিছু 
ইহ! হইতে কি বুঝিতে হইনে, ব্রাঙ্গণগণকে অবজ্ঞা কর ও উপেক্ষা করা বৈষ্বধর্শের 

অভিপ্রায় ? : 

বর্তমান সময়ে পৈধদধর্দের নামে অমেকে এই মত প্রচার করিতেছেন। একজন 

বৈঞ্ণব বলিতেছেন,--জ্াজাপর[ শক্ত, কারণ ভাহাদের গায়ত্রী-দীক্ষা হয়। তাহারা যখম 



৬ * : বারভম। 

শান্ত, তখন তাঁহাদের বৈষ্ুনী দীক্ষ1 দান করিবার অধিকার নাই। এই প্রকারের কথ! 

ভীচেতস্য মহাপ্রভুর দেহাই দিয়া বৈষ্ণবধর্্মের নামে চলিতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে 

ছইবে-_শ্রীটৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রধান শিক্ষা-_ 
জ্রীমন্তাগবতশান্ত্রের প্রমাণই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আর এই শ্রীমন্তাগবত, শ্রীধরস্বামীর 

মতান্পুস|রে ব্যাখ্যা করিতে হইবে । 

জীমদ্ভাগবতং গ্রুনাণমমল* | 

আর--_ 
শধরানুগত কর ভগবত ব্যাখান ॥ 

পৃঙ্জ/পাদ শ্রীল শ্রীধরন্বামী শ্রীমন্তাগবতের প্রান্তে বললেন,__এই শ্রীমস্ভাগবত গায়ত্রীর 

ভধুরূপ, আর বলিলেন 

গায়ত্রাখ্য--ব্রহ্মবিষ্ঠাবূপমেতত । 

গায়ত্রী যে ব্রঙ্গবিষ্ভার নাম, শ্রীমন্তাগবত সেই ব্রক্ষবিষ্ঠা। অত এব মহাপ্রভুর স্ুস্পহট 

উপদেশ যদ মানিয়। চলিতে হয়, তাহা হইলে শক্তি বলিয়। গায়ত্রীকে বা গায়ত্রী মন্ত্রে 

দীক্ষিত বলিয়া ব্রাঙ্মণকে, উপেক্ষা! কষ্টার অধিকার গ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্গ্রদায়ভূক্ত 
ব্যক্তিগণের নাই । তবে ন্ট কারণে ক্ষণ বর্জনীয় বা উপেক্ষনীয হইবেন কিনা, 

তাহার অবশ্য বিচার চলিতে পারে। 

ত্রা্মণকে অস্বীকার করিয়া কি জগতে'ভক্তিমার্গ প্রবর্তিত করিতে হইবে? "ইহা 

একটি খুব বড় প্রশ্ন । বৈষ্ণবমাত্রেরই এবং হিম্দুমাত্রেরই, এ বিষিয়ে ধীরভাবে চিন্তা! করা 

উচিত। বর্তমান সময়ে দেশে একদল ব্যবসায়ী সমাজ-সংস্কাৎকের উদ্ভব হইয়াছে, 

উহার! জাতিভেদ প্রথ! ঝহির হইতে ক্রোর করিয়া ভুলিয়। দিতে চাহেন, তাহারা অবশ্য 

শ্রান্ষণ-বিরোধী । অনেক বৈষ্ণৰও আজকাল মনে ক.রন, তাহাদের ধন্মও আ।ল্মণ-বিরোধী। 

এই প্রকারের ভ্রাস্তমত বৈষঞ্নসমাজে প্রবেশ করিয়াছে । কি প্রকারে প্রহেশ করিয়াছে, 

তাহা নিদ্ধীরণ করা কঠিন নছে। দেশের ও সমাজের ইতিহাস একটু ভাল করিয়া 
আলোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্তমান যুগর অনেক শক্তিশালী 

প্রতিপত্তিকামী লোক, দশঞ্জনের মধ্যে একজন হইবার জন্ক চেষ্ট! করিতেছেন। তাহার! 
প্রথমাবন্থায় সমাজসংস্কার-ব্যবসায়িগণের দলে মিশিয়াছেন, সেখানে সুবিধা করিতে পাঁরেম 
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নাই। ছে বব হইয়াছেন, কিন্তু প্রতিপত্তিকামনাও ছাড়িতে পারেন নাই । আবার 

এমন ঘটনাও আছে যে চিরদিন গোলামী করিয়া, উপরওয়ালার পদ্লেহন করিয়া চাকুরী 

করিয়। সারাজীরন কাটাইয়! শেষকালে কৌশলের দ্বারা গুরুগিরি ব্যবসায় আরম্ত' করিয়া!” 

ছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্ষ্যের বিষয় কি হইতে পারে £ 

প্রকৃত কথা বুঝিয়। উঠা বেশী কঠিন নহ্বে। বৈষ্ঃবধল্ম বা ভক্তিবাদ সংস্কারের 
পক্ষপাতী । . প্রতে)ক নরনারী বিকশিত হইবে, তাহার বিকাশের সম্মূথে কোনরূপ 

কৃত্রিম প্রতিবন্ধক. গাকিবে না, সমাজে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অ-ন্থাযয স্থবিধ! উপভোগ 

করিঘে না. এই সব কথা যে ভক্তি-ধর্ম্মের অনুমোদিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 

কার্যাাধিত হইবে কিরূপে % উত্তর--বাহির হইতে নহে, ভিন্তর হইতে। কথাট! 

বুঝিতে হইলে, একটু ধীরভা/ব চিন্তা কর! আবশ্যক । 

আমি সংস্কারক ; সমাজের দৌষগুলি যাহাতে সংশোধিত হয়, সেক্তম্য আমি চেষ্টা 
করিতেছি। কিন্তু একটা কথা য়ে আমি প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেছি। আমি আমার 

নিজের দোষ দেখিতে পাই না, আমি আমার নিজের দোষ সংশাধিত করিতে চেষ্টা করি 
ন1। এইখা.নই কৃত সমস্যা | ূ 

সারে ছুই প্রকার মানুষ আছে। এক বহির্মী, আর এক অন্তমুখী। যাহার! 
বহির্মখী, তাহারা মনে করে-বাহির হইতে সমাজকে সংশোধিত করিব । কিন্তু তাহাদের 
চেষ্ট। কিছুতেই সফল হইবে না। বাহির হইতে চেষ্টা করিয়া যদি একটা দে।ষ সংশোধিত 

করিতে চেষ্টা করা যায়, ভাহা! হইলে সেই দোষ আর একদিক দিয়া .আত্মপ্রকাশ করিবে। 

বহিমু'খী মানুষ অহঙ্কারবশতঃ মনে করিবে, দোষ সারিয়া গেল, কিন্তু সেই দোষ যে অন্য 
জায়গায় অন্য মুক্তিতে জাত্ব-প্রকাশ করিয়াছে, ইহা সে দেখিতে পাইবে না এবং বুঝাইলেও 

বুঝিতে পারিবে না। অীহারা তস্তমুথা স্ঠাহাদের প্রণালী অন্যরূপি। তাহার! আাত্মার 
ভুমি হইতে সমুদয় বাাপারের চরম অর্থ ও পরম তাশপর্যা নিদ্ধীরণ করিতে চেষ্টা করেন । 

শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু প্রেমধর্ট্দের প্রবর্তক ও প্রচারক । হিনি বজিলেন__-প্রতে,ক 
নরনারী শ্রীভগবান্কে ভালবাস্থক। শ্রীভগবানই একমাত্র প্রেমাস্পদ । তিনি সুন্দর, তিনি 
মধুর। তিনি প্রত্যেক মানুষের আত্মার অন্তর্ধযামীরূপে রহুয়াছেন। জ্ীভগবান্কে 
ভালবাস! কেমন, তাহা ক্দুর এঁকান্িক ও বিপুল হতে পারে, তাহ জীমন্মহ প্রভূ 
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জগতের জীৰকে দেখাইয়! গেলেন এবং কি প্রকারে সাধর্ণার জার! এই প্রেমের অনুশীলন 

করিতে হটুবে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। প্রত্যেক ননননারী এই স্্জনার 

অধিকারী । প্রত্যেকে এই পথে মগ্রসর হউক্ক। মানুষ ল্রর্ল হৃদয়ে এই সাধনপথ 

আশ্রয় করিলে সামাজিক ব্যবস্থা পন! আাপনি ভিতর হইতে সংশোধিত ভইবে। ইহাই 

ভীচৈতগ্ত মহা প্রভুর অভিমত। : 

মানুষের অন্তদূর্টি বিকশিত হইলে, বিশবধ্যবস্থার নিয়মগুলি মানুষ সহক্কেই বুঝিতে 
পাণিবে। তখন আর কেহ কাহারও নিন্দ1! করিবে না, কেহ কাহারও দোষ দেখিবে না। 

মামরা যে কেবল অপরের দেষই দেখি, "তাহার গুণ দেখিতেই পাই না। এই কারণে 
সমাজে হিংসা, নিন্দা, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্বিগ্ুলি চারিদিকে প্রবল হইয়া উঠিজ্তেছে 1 

সমাজে যত পাপ ও দুর্নীতি আছে, তাহার প্রশ্ত্েকটির জন্য দায়ী। আমি আমাকে 

ংশোধত ন! করিয়া, আমার ভিতরে যে দোষের ও পা/পর বীজ রহিয়াছে, তাহা 

উন্মুলিত করার জন্য চেষ্টা না করিয়া, বাহিরে অপরের সংস্কার করিবার জন্য চেষ্ট| 

কর্রিতেছি। তাহার ফলে জগতের পাপ লা কমিয়! দিনের পর দিন কেবলই তাহা বাড়িয়। 

মাইতেছে। ঞঈটৈতন্যভাগঝতে একটি উপদেশ আছে-. 
পর়নিন্ন! পরিহরি জহ কুষ্ণনাম। 

সম বৈষঃবসাধন এই এক কথার ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু 'পরনিন্দা-পরিহার' কি, কত 

প্রকারে আমর! পরনিন্দ। করিতেছি, তাহ! সুগভীর চিন্তার বিষয় । মা 

রঙ্গ বৈনর্পুরাণ ত্রাঙ্গণ-সন্থদ্ধে নিন্নকূপ কথা বপিয়াছেন-_ 
দেবং বিপ্রং গুরুং দু] ন লমেদ্ হঃ লুসন্ত্রমাৎ। 

কাঙ্নুতং ব্রজতি স ধাবচ্ন্দ্রিবাকরৌ ॥ 

হরির্বান্ধণরূপেণ শঙ্দ্ ত্রমৃতি ভারতে । 

নুর্কৃতী গ্রণমেৎ পুণাং ব্রাঙ্গণং হরিরূপিণ* ॥ 

দেবতা, ব্রঙগাণ ও গুরুকে দেখিয়। যে বাক্তি জতিশয় সম্্রমের সহিত প্রণাম না করে, যতদিন 

চন্্র সূর্য থাকিবে, ততদিন তাহাকে কালের প্রভাব তাড়িত হইয়া ভবচক্রে থুরিতে 

হইবে। হরি, ব্রাঙ্মণরূপ ধারণ করিয়া সর্বদা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছেন । যিনি 

গুকৃ্তী, ভিনি জবস অবশ্য এই হুরিরপী ব্রাক্গণকে প্রণাম করিবেন 
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শ্রীগৈতন্য মহাপ্রভুর একটি প্রধান উপদেশ-_“মর্ধ্যাদ/লঙ্ঘন” করিবে না। এই 
-উপদেশের তাৎপর্য) বুঝিলেই, সামাজিক জীবন কিরূপভাবে পরিচালনা কঃ আবশ্যক 

তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব | 

ক রীরাধাকৃষ, উপ্পাসনার প্র1চীনতা 

আমরা পুর্বে চনিন্িগাসেরা উপান! অনাদি কাল-সিন্ধ, ই! চিরদিনই 
আছে। পূর্বে অল্লসংখ্যক ভাগ্যবান লোক ইহা পাইন, শ্রীচৈতন্য মহা প্রভূ কৃপা 

করিয়া এই উপাসনায় সকলকে অধিকার দিয়াছেন। ব্রক্ষনৈবর্তপুরাণে এই উপাসনাই 
বিশেষভাবে বলা হইয়।ছিল, তাহাঁও আমর! পূর্বে বলিয়াছি। ব্রদ্মবৈনর্তপুরাণে এই 
পুরাণ-সন্বদ্ধে নিন্নলিখিত কথাগুলি আছে-_- 

ইদং পুরাণশতঞ্চ পুরা দ্তগ্ ব্রন্মণে। 
নিরাময়ে চ গোলোকে রুষ্েন পরমাত্বন। ॥ 

মছাতীর্থে পুরে চ দত্তং ধন্ায় রঙ্গণা। 

ধঙ্েপেদং স্বপুতায় গ্ীত্য। নারায়ণ।য় চ ॥ 

নারায়ণোহয়ং তৃগঝান্ প্রদ্দে -নারদায় চ। 

নারদে। ব্যাসদেবায় গ্রদদৌ জাহুবী তটে ॥ 

ব্যাসঃ পুরাঁণস্থত্রং তত সংব্যন্ত বিপুলং মহৎ | 

মহং দদৌ সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যদে সুমনোহরম্ ॥ 

সিদ্ধক্ষেত্র হইতে সমাগত সৌতি নৈমিষারণ্যে সমবেত খষিগণকে বলিলেন--এই.পুরাণের 

সুত্র নিরাময় খ্োলোকধাঁমে পরমা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বব কালে ব্রগ্াকে দিয়াছিলেন। মহ্হাতীর্থ 

পুস্করে ব্রক্মা! ইহা ধর্মকে দিয়াছিলেন। ধশম্ম শ্রীত হইয়! নিজপুত্র নারায়ণকে ইহা! 

দিয়াছিজেন.। ভগবান নারায়ণ খষি নারদকে দিয়াছিলেন। নারদ গঙ্গাতীরে ইছ৷ 

ব)াসদেরকে দিযাছিলেন। ব্যাসদেব সেই পুরাণসূত্র সম্যক্রূপে বিস্তারিত করিয়া 
খিপুলায়ত করেন, এবং এই মহণ্ড ও স্থুমনোহর পুরাণ পুণ্যস্থান পিদ্ধক্ষে-ত্র আমাকে 
দান করেন। 

চি 

ক 
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৫। শিব ও কৃষ। 

ভিন্ন ভিন্ন বৈষঃবসন্প্রদায়জের ইতিহাস ও মতামত আলোচনা! করিলে দেখা যায়, 
প্রথম হইতে শৈবমন্প্রদায়ের সছিত বৈষ্বসম্প্রদায়ের প্রীণ্তি ছিল না। এখনও তত্ব- 
জ্ঞানহীন অনেক লোক উত্ভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ করিয়া থাকে। ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে 
বিন্তত্ব সন্থন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহ! জানা আবশ্যক । 

শ্ীতগবান্ শিবকে বলিলেন-_ 

অস্ত প্রভৃতি জ্ঞানেন তেজল! বয়সা শিব । 

পরাক্রমেগণ যশসা মহুস৷ মৎস ভব। 

প্রাপানামধিকস্ত,ধ ন ভক্প্ত, পরো মম ॥ 

ছে শিব, তুমি জান, তেঞ্জ, বয়ঃক্রম ও পরাক্রমে সর্ববতোভাবে আমার সমান। তুমি 
আমার প্রাগ অপেক্ষা অধিক, তোম। অপেক্ষা আর বড় ভক্ত আর কেহ নাই। 

জনেকে না জানিয়! শিবকে তমোগুণের দেবতা বলিয়া থাকে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
শ্রীতগূরান্ বলিয়াছেন-- 

পরমাঞ্জানিনো মূর্থা বস্তি তামসং শিবম্। 
যাহারা পরম অজ্ঞান ও মুর্খ, তাহারা বলে শিব তামস। 

প্রকৃত কথা কি? 

রাজসশ্চ স্বয়ং অঙ্গ! শিবে। বিষুশ্চ সাত্বিকৌ। 

গোলোকনাথ: কৃষ্ণ নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ | 

্র্থা! রাস, শিব ও বিষুঃ সাস্বিক, আর গোলোকনাথ কৃষ্ণ নিগুণ ও প্রকৃতির পর। 
এই পুরাণে আরও বল! হইয়াছে, যিনি কালাগ্সি রুদ্র, তিনিই তামস এবং তিনি 

নিখিলের নিনাশকর্তা। এই পুরাণে শিবলিঙ্গ পূজার অশেষ ও অনীম ফল এবং 
“শিব, “মহাদেব প্রভৃতি নামগ্রহণের ফল কথিত হইয়াছে । তাহা আলোচনা করিলে 

বুঝিতে পীরা ধায়, শৈব ও বৈষ্বমতের কিরূপ মৈত্রী এই পুরাণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হট্য়াছে। 
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৬। বিশ্ব 
এইবার ত্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণানুষায়ী স্যগিতত্বের আলোচনা করা যাইতো'ছ। 
স্থেচ্ছাময় প্রভু সমুদয় শুন্য দেখিয়া স্বেচ্ছায় সৃষ্টি আরস্ত করিলেন। পর পর 

নি্ঘলিখিত ক্রমে স্ন্তি হইল। ১। মুর্তিমন্তন্্রয়োগুণাঃ__মুর্তিমান তিন গুণ, সন্ধ, 
রজঃ ও তমঃ। ২। মহতন্ব ৩। অহঙ্কার ৪। পঞ্চতম্মাত্রা--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও 

শব্দ ৫। স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভূঃ-ম্বয়ং প্রভু নারায়ণ । তিনি কেমন ? 

হামে। যুবা পীতবাস। বনমালী চতুভূর্জঃ। 

শঙ্খচক্রগদাপলুধরঃ ন্মেরমুখান্ুজঃ ॥ 

৬। মহাদেব-_বামপার্থ হইতে ইনি আবিভূতি হইলেন। ইনি কেমন ? 

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্গ'শঃ পঞ্চবর্জে দিগন্থরঃ | 
তপ্ুকাঞ্চনবর্ণাতজটাভারধরে। বরঃ ॥ 

ঈমদ্ধান্ প্রসরন স্তস্ত্িনেত্রশ্ন্্রশেখরঃ। 
ভ্রিশলপটশবার। জপমালাকরঃ পরঃ ॥ 

৭। ব্রপ1_-ইনি শ্রীকৃষ্ণের নাভিপন্ক হইতে আবিভূতি হইলেন। ইনি 
কেমন ? 

মহাতপন্থী বৃদ্ধশ্চ কমগ্ুলুধরো৷ বরঃ | 
শুরুবাসা শুরুদন্তঃ শুর্লকেশশ্চতুভুজিঃ ॥ 

৮1 ধর্মম--পরমাত্নীর বক্ষঃ হইতে ইহার উত্পত্তি। ইনি কেমন ৯ 

সন্মিতঃ পুরুষ; কশ্চিৎ শুর্লবর্ণো জটাধরঃ। 

সর্বসাক্ষী চ সর্বজ্ঞ: সর্কেষাং সর্ধ কর্মণাম্ ॥ 

সমঃ সর্বত সদে ছিংসাকোপবিবঞ্জি তঃ ॥ 

৯। সরস্বতী--পরমত্ম'র মুখ হইতে হহার উত্পত্তি। ইনি কেমন? 
এক! দেবী শুর্ুবর্ণ! বীগাপুস্ত কধারিণী। 

১০। মহালঙ্গমী--শ্রীকফ্ঞের মন হইতে ইহার উত্পত্তি। ইনি কেমন ? 
এক! দেবী গৌরবর্ণা রদ্বালক্কারভূষিত। | 
পীতবস্ত্রপর্রিধানা পশ্মিতা নবযৌবমা ॥ 



১২, বীর 

১১। মুল প্রকৃতি--পরমাত্সা শ্রীকচের বুদ্ধি হইতে ইহার উৎপত্তি। ইনি 
' সর্ববাধিষ্ঠাত্রী দেবী | ইনি কেমন? 

নিদ্রাতৃষ্ণাক্ষুৎপিপাসাদয়া শরদ্ধাক্ষমাদি কাঃ। 
তান!ঞ্ সর্বশ-ক্তনা মীশাধিষ্ঠাত্রীদ্দেবত। ॥ 

ভয়ঙ্করী শতভৃজ। দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী। 

আত্মনঃ শক্তিরূপা সা জগতাং জননীপরা ॥ 

ত্রিশুলশক্তিশ।ঙগ % ধন্ুঃখড়গশরাণি চ। 
শঙ্খচক্রগদাপলুমক্ষমালা কমগ্ডলু ॥ 

ব্জমন্ুএপাশঞ্চ ভূষণ্ীদ'গুতোমরম্। 

নারায়ণান্ত্রং ব্রঙ্ধান্ত্রং বৌদ্বং পাশুপতং তথা । 

পার্জন্তং বহ্িগাদ্বর্বং বারুণং বিভ্রতী সতী ॥ 

এই দেবী নিগ্রা, তৃষ্চা, ক্ষুধা, পিপাস', দয়া, শ্রঙ্ধা, ক্ষমা প্রভৃতি সকল শক্তির অধিষ্ঠাত্রী 
ইনি তয়ঙ্করী, ই'হার একশত হস্ত, ইনি দুর্গা এবং দানব কর্তৃক উত্পাদিত বাধ! ( হূর্গ) 
ও যাবতীয় ক্লেশ বিনাশ করিয়৷ থকেন। ইনি আত্মার শক্তিরূপা, জগঙ্চের পরাঙ্গননী । 

ইনি ব্রিশূল, শক্তি, শা, ধনু, খড়গ, শর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পল্ম, অক্ষমালা, কমগুলু, 

বর্জা, অন্কুশ, পাশ, ভূষপ্তী, দণ্ড, তোমর, নারায়ণাক্ত্র, ব্রঙ্গান্, রৌদ্রান্ত্, পাশুপতাস্ত্র, বারুণান্তর, 
আগ্নেয়াক্স, গাঙ্ধর্ববাস্ত্র গরভৃতি সমস্থিত। [ মার্কগ্ডেয় পুরাণের চণ্তীর বর্ণনার সহিত এই 

অংশ তুলনীয় ] 

১২। সাবিত্রী । শ্কৃষ্জের রসনাগ্র হইতে ইহার উৎপত্তি | 
১৩। মন্মপ। প্রীকঞ্চের মানস হইতে ইহার উৎপত্তি। ইনি তগ্তকাঞ্চনবর্ণ। 

ইনি মরণ, স্তস্তন, জ্স্তণ, শোষণ ও উম্মাদন__-এই পঞ্চব।ণের দ্বারা সমুদয় কামিজনের মন 
মন্থন করেন বলিয়া ই'ছার নাম মন্মথ। 

মনোমত্মাতি সর্কেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্। 

তন্নাম মন্মথন্ডেন প্রবান্তি মন'ধিণঃ ॥ 

১৪। রতি। মন্মথের বামপার্থ হইতে ইহার উৎপত্তি। 
১৫। অগমি-- মন্মঘ ও রতির প্রভাবে ত্রচ্ম! হইতে ইহার উৎপত্তি। 
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১৬। বরুণ--অগ্নিকে প্রশমিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মুখবিন্দু হইতে ইহার 
" উত্পন্তি। 

১৭। স্বাহা_ইনি অগ্নির পত্বী। অগ্নির বামপার্থ হইতে উদ্ভুতা। 
১৮। বারুণী--বরুণের বামপার্শ হইতে উদ্ভৃতা। 

১৯। বায়ু বিঞুর নিশ্বাসবায়ু হইতে উদ্ভুত । 
২০। বায়বী--বায়ুর বামপার্খ হইতে উদ্ভুত । 
২১। বিরাট্-মৃত্তি মহাবিষু। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি জলমধ্যে নিক্ষিণ্ড হইল । সহত্র 

বতসর পরে তাহা ডিম্বমুর্তি ধারণ করিল। সেই ডিম্ব হইতে ইহার উশুপত্তি। ইহার 
একটি লোমবিবরে শিশ্বের অবস্থান। যত কিছু স্থূল বন্ত্ব আছে, ইনি তাহার মধ্যে 
শ্থুলতম। ইনি পরমাত্বা। শ্রীকৃষ্ণের যোড়শাংশ। তিনি সর্ববাধার ও সনাতন। তিনি 
যখন মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন ভীহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামক ছুই 
দৈত্যের জন্ম হয়। ইহারা ব্রহ্ম'কে বধ করিবার জন্য উগ্ভত হইলে ভগবান নারায়ণ 
তাহ।দের বিনাশ করেন। সেই দৈত্যযুগলের মেদ হইতে মেদিনীর উতপত্তি। 

এই পর্যান্ত শ্রীভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টিকার্ধ্য সাধিত হইল । এই স্ৃষ্ঠি 
পর্যযায়ের শেষ কথা মহাবিষুর স্ষ্টি। মহাবিষু্র নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব, এবং 
তাহার পরের সৃষ্টি ব্রঙ্ষা-কর্তৃক সাধিত। পুরাণে সমগ্র শ্ৃষ্টিপর্য্যায়কে ছুই অং 
বিভক্ত করা হইয়াছে । সর্গ ও বিসর্গ । বিসর্গের অপর নাম প্রতিসর্গ। ০ 

পুরাণে স্থগ্ঠির এই ছিবিধ স্তর বর্ণিত হইয়াছে । ভগবান্ হইতে প্রত্যক্ষভাবে স্যগিকার্যের 
যে অংশ সাধিত হয়, তাহার নাম সর্গ বা তন্বসষ্ি। আর ব্রহ্মা হইতে সেই তন্বের 
অনুবর্তনে যে সৃষ্টি হয়, তাহ!র নাম বিসর্গ। যিনিই যাহা স্থা্টি করুন, তত্ব বিশেষের বা 
ভাবের অনুবর্তনে (4০০০7৫1€ 0০ 2 [1069 0. 4৮০1৫-1০ ) তীহাকে সনি 
করিতে হইবে। স্থষ্ঠির এই মুল তন্বগুলি শ্রীন্রগবান্ হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মার মধ্য 
দিয়। আসিতে:ছ। 

শ। রাসমণ্ডল ও শ্ীরাধা 
য/হ। হউক, গোলোকবিহারী শ্রীভগবান্ এই সমুদয় স্ি করিয়া রাসমগুলে গমন 

করিলেন। এই রাসমগ্ডল স্টুরম্য ও অতীব কমনীয়। পূর্বে যাহা কিছু স্যষ্ঠি করিয়াছেন 
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'তশুসমুদয়কে লইয়। তিনি এই রাঁসমণ্ডলে গমন করিলেন। রমণীয় কল্ীবৃক্ষসমূছের মধ্যে 

এই রাসমগুল পরম শে।ভ।ময়। সেই রাসমগুল দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় বিস্মিত 

হইলেন। ঠিক সেই সময়ে 

আবিব্বভূ কন্তৈকা কৃষ্কস্ত বামপার্খবতঃ | 

ধাবিত্বা। পুষ্পমানীয় দদাবর্ধ্যং প্রভোঃ পদে ॥ 

রাসে সন্ত গোলোকে স দধাব হরেঃ পুরঃ। 

তেল রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিত্ভিদ্িজোত্বম ॥ 

প্রাণাধিষ্টাত দেবী সা রৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ | 

আবির্বভূব প্রাণেভ্যঃ গ্রাণেভেযাহপি গরীয়সী ॥ 

সত্ীকষ্ণের বামপার্খ হইতে একটি কন্যা আবিভূ্তী হইলেন। তিনি আবিভূতি হইয়াই 

ধাঁৰত হইলেন, এবং পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্থ/দান করিলেন। রাসে সমস্কুত 
হইয়। হরির সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়৷ পুরাতববিদ্গণ তাহ।কে রাধা" বলিয়া 

থাকেন। এই রাখা পরমাত্থা! শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । এই রাধ! শ্রীকৃষের 
প্রাণ অপেক্ষা গরীয়পী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসমুহ হইতে তিনি আবিভূতি হইলেন। 

পূর্বেবাস্ত বর্ণনার সাহায্যে আমর! রাধাতত্বের ধ্যান করিতে পারি। রূপের ধ্যান 
ও তত্ত্বের ধ্যান, এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। এই উভয়েরই ধ্যান আবশ্যক | পূর্বের 
যাহা বল! হইল, তাহার সাহায্যে ততত্তবের ধ্যান করা যাইতে পারে। | 

বোদ আছে আনন্দ হইতেই সমগ্র বিশ্বের উত্তব, আনন্দের আশ্রয়েই বিশ্ব 

রহিয়াছে, আর আনন্দেই বিশ্বের পরিণতি | বিশ্মের আদি, শুন্ত, মধ্য, সবই আনন্দ । জাবার 

বেদে আছে, ঘিনি সর্ববকারণকারণ ও পরমার্থ সত্য, তিনি বাক্য ও মনের অগেচর। 

তাঁহার আনন্দাংশহ আমর! জানিতে পারি। আমাদিগকে এই আনন্দ জানতে হইবে। 

সীহার এই আনন্দ জানিলেই আমর! পুর্ণ ও ধন্য হুইব। “ন বিভেতি কুতশ্চন”-আর 
কোথায়ও কোনরূপ ভয় থাকিবে না। সেই আনন্দ শ্রীভগবানের শ্বরূপের আনন্দ, বিষয়।- 

নন্দ নহে। আমরা যে সেই আনন্দ জানিতে পারিব, আমাদের পক্ষে সেই আনন্দের পরিচয় 

লাত যে সম্ভবপর, ইহ। কি গ্রকারে হইল? ধীহার আনন্দ বা ধিনি স্বয়ং এই আনন্দ, 
তিনি আপমার গুণে আমাদিগকে এই আনন্দ জানাইয়াঞ্ছেন ব৷ জানাইতেছেন বলিয়াই 
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আমাদিগের পঙ্গে সেই মানন্দের পরিচয় লত সম্ভবপর হুইয়াছে। তিনি আমাদিগকে 

তাহার স্বরূপের সেই আনন্দ জানাইডেছেন। তিনি তাহারই স্বরূপ হইতে আমাদিগকে 

সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদিগকে সি করিয়া তিনি আমাদিগকে তাহার স্বরূপের মেই 
আনন্দ জানাইতেছেন। সমগ্র স্ষ্টিপদ্ধতির ইহাই গুঢ-তত্ব ৷ . এই গৃঢ-তত্ব, জীবনের এই 
চরম ও পরম অভিপ্রায় আমাদিগকে ধ্যানযুক্ত হইয়া অনুভব ও উপলব্ধি করিক্ে 

হইবে। এই অনুভূতি ও উপলব্ষিই আমাদের জীবনের সর্ববোত্তম প্রয়োজন । 
পূর্ব্বের বর্ণনায় অ|মরা দেখিলাম-__ভ্রীতগবান্ ত্রিগুণ হইতে বিরাট্ বা মহ।বিঞুঃ 

পর্য্যন্ত সি করিলেন । ইহার দ্বার ভাবরূপে ও বীঞ্রূপে স্থগ্রি-কার্যা শেষ হইয়। গেল । 

প্রকৃত কথা, স্ছষ্টি শেষ হইবার নহে-_স্ৃগ্রি-প্রবাহ অনন্ত । তবে আমরা ইহার শেষ 

সীমা কল্পনা করিয়া থাকি, কারণ এই প্রকারের একটা সমাপ্তি বা চরম অবস্থা 

অমর অনুমান না করিয়। পারি না। প্রকৃত কথা সমাপ্তি একমাত্র প্রীভগবানে ঝা 

বিভুচৈতন্যেই আছে, অনুচৈতন্যে বা জীবচৈতন্যে তাহা নাই। স্থষ্টি কার্ধ্য শেষ হুইয়া 
গেলে শ্রীভগবান্ সকলকে রাসমগুলে লইয়া গেলেন। রাসমণগ্ডল অবশ্য পূর্ব হইতেই 
ছিল। শ্রীভগবান্ রসরূপ, ইহা বেদের কথা । যে অবস্থায় শ্রীভগবানের ম্বরূপের এই 
রসবস্তা অবাধে প্রক্টিত বা পরিব্যক্ত, তাহাই রাসমগুল। এই রাসমগুলেই শ্রীভগবানের 

স্বরূপের বা প্রাণের যাহ! গুঢ-তব তাহ! প্রকাশিত হয় না। অন্যত্র শ্রীতগবান্ গীতায় 

যাহ। বলিয়্যছেন-__-ত।হাই সত্য। 

নাহং প্রকাশঃ সর্ধস্ত ফোগমাযাসমারৃতঃ | 

মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ 

যোগমায়া-সমাবৃত বলিয়! আমি সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। এই সমুদয়ের পরম বা 

শ্রেষ্ঠ যে আম, মুড সেই আমাকে জানিতে পারে না। 
ত্রিভি গুণমফ়ৈাবৈরেভিঃ সর্ব মিদং জগঞ্চ। 

তরিগু:ণর দ্বারা সমগ্র জগণ্ড মোহিত হইয়। রহিয়াছে। 

ইহাই জীবের বা জগতের সাধারণ অবস্থা । এই কারণেই ব্রক্ বৈবর্তপুরাণের সৃষ্ট 
বর্ণনার প্রারস্তেই সর্বব প্রথম ব্রিগুণের স্্টি বণিত হইয়াছে । আপাততঃ জীব ও জগত, 
এই অবস্থায় আছে, ইহ। সত্তা । কিন্ত চিরকাল এই অবস্থার রাখ! শ্ীভগবানের ইচ্ছ। নছে। 



১৬ বীর 

ভাহার, অভি প্রঃ অন্যয়প। আমরা তাহার কভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না। পেজন্তা 

জাদাদের অশেষ ক্লেশ হইতেছে। আমর! যদি সাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিভাম, তাহ! 

ইইলে আমর! আর সংসারের বন্ধজীব হইয়! ত্রিগুণের প্রভাবে ত্রিতাপত্ধালায় দগ্ধ হইয়া 

কর্্মাডোরে বন্ধ হইয়া ভবচক্রে বিঘুণিত হইতাম না। তাহা হইলে আমর! শ্রীগোবিন্দের 

নিত্যদ।স হুইয়। নি হ্যলীলায় প্রবেশ করিতাম | 

পূর্বের বর্ণনায় দেখিলাম, সমুদয় স্ষ্টপদ্ার্থকে তিনি রাসমগুলে লইয়া গেলেন, 

সকলেই রালমণ্ডল দেখিলেন ও অতিধাত্র বিশ্মিভ হইলেন। এই বিল্ময়, জীবচৈতন্যের 

আক্মলাভের ব1! পরমার্থপ্রান্ডতির প্রথম সেপান। আমর লৌকিক জগতে বলিয়া থাকি 

যাছার বিস্ময় নাই, কৌতূহল নাই, সে মৃত । বিন্ময়ী ও কৌতুহলীর নিকট সত্/ প্রকাশিত 

হয়। যাহার শিষ্ময় নাই, কৌতুহল নাই, আগ্রহ নাই, অনুসন্ধান নাই, তাহার প্রাণ 
নাই, সে মৃত, সে আত্মহত্যার পথে রা | শ্রীভগবানের স্বরূপ চিরবিস্ময়ের 

বিষয়। তিনি-- 
'র্বাডৃত চমৎকার লীগাকল্লোলবারিধিঃ 

সর্ধব প্রকার অদ্ভুত ও চমগ্ুকার লীলার কল্লোল সেই সমুদ্রের বুকে জাগিতেছে। 
শ্রীভগবানের স্বরূপের রসের বা আনন্দস্ফ,স্তির দর্শনে নিখিল বিশ্ব বিস্মিত ও মুগ্ধ, 

[নখিলের সেই বিস্ময়ের মধ্যে, সেই বিস্ময়ের চির উদ্দীপনার হেতুম্বরূপ! শ্রীমতী রাধিক! 

আবিভূর্তা হইলেন। ইনি স্্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক নহেন। শ্রীভগবানের ইনি প্রাণরূপা। 

ভ্রীরাধিক যখন গ্রকটিত হইলেন, তখনই তগনান সত্য করিয়া আমাদের আপনার 

হইলেন। ভ্রষ্টীর সহিত সৃষ্টির যে ব্যবধান সেই ব্যবধান দুরগ্ণত হইল। শ্রষ্টার উপর 

একটি আবরণ ছিল-_.কোন কোন জাচার্য্ের মতে এই আবরণই যোগমায়া-এই আবরণ 

আজ দূরগত হুইল। বিশ্স্্্ির চরম ও পরম অভিপ্রায় আজ ধর! পড়িয়া: গেল--ভ্রতী 

রাধিক1 আবিভূতি। হইলেন। 
ৃ এই ব্যাপারটি অবশ্য অত্যন্ত কিন ও গৃঢ়। কে কাছাকে বুঝায়? অন্তরধ্যামী 

গুরুরূগে গ্রীভগবান্ গত্যেক জীবের ভিতর রহিয়ােন। বিশত্রফী। প্রত্যেক স্ষ্টপদার্থে 

পরিপূর্ণরূপে রহিয়াছেন। : মানুষকে অন্তযু খী হইতে হইবে । . জন্তমু'খী হইয়া ধ্যানযোগে 
নিজের ভিতরে সেই বিশ্বক্ষ্ট৷ জন্তর্ধামীকে অন্থেণ করিতে হইবে। তীহার অদ্থিপ্রায় 
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কি, তিনিই বলিয়। দিবেন। তীহার কথাই .সংসারচ্ছেদী। তিনি বলিলেই আমর! 

বুঝিতে পারিব। ” | 
সাধারণভাবে এই ব্যাপার আর এক প্রকার চিন্তাপ্রণালীর মধা দিয় “সাটামুটি 

বুঝিতে পাখা যায়। আমি বাচিয়! জাছি, আমি প্রাণময়। ইহাই আমার নিকট প্রথম ও 
সর্বব প্রধান সত্য । মন বলুন, বুদ্ধি বলুন, ইন্দ্রিয় বলুন, দেহ রলুন, প্রাণ জাছে ভাই 
ইহার। আছে। আমি বাঁচিয়া আছি, ইহাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি বাচিয়। 

থাকিতে চাই। ইহা আমার পক্ষে স্বাভাবিক | কেহ কেহ মনের দুঃখে বলে--মরিলে 

বাঁচি । এই কথা মানুষ যখন বলে, তখন সে সতা করিয়া! মরিতে চায় না, ইহা তাহার 

কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । সে বলিতেছে--যরিলেই বাঁচি। সে মরিতে 
চাহিতেছে, কিন্তু মরিবার জন্য নহে--ভাঁল করিয়া বাচিবর জন্য । এই বাচা, তাহার 

পনন্দ হইতেছে না। সে আরও ভাল করিয়া! বাচিতে চায়। তাহা হইলে বুঝিতে পারা 

যাইতেছে, অমর! বাচিতে চাই, ভাল করিয়া বচিতে চাই-__ অর্থাত স্থখে বাচিভে চাই। এই 

বাঁচিয়৷ থাকার মূলে একটা সখ বা আনন্দ আছে ক্রমে ক্রমে সেই আনন্দ প্রকাশিত 

হইতেছে । নিত্যজীবন, নিভ্যআনন্দ | জীবন সেই নিতানন্দের অভিমুখে চলিতেছে। 
ভগবান্ নিজের প্রাণ দিয়! এই বিশ্ব স্যপ্তটি করিয়াছেন। তিল তিল করিয়া তাহার অলীম 

প্রাণ বাহিরে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই খণ্ড প্রাণগুলিকে তিনি অথণুতায় লইয়া যাইতে- 

ছেন-_তীহ্বার স্বরূপের নিত্যানন্দের অভিমুখে লইয়া যাইতেছেন। তাহার ম্বরূপের এই 
নিত্যানন্দের বিলাসই গ্রীরাসমগুল, আর স্ীম্তী রাধিক। প্রীকৃষ্ণের প্রাণের ও শ্রীরাস-” 
মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী। শ্রীরাধার প্রাকট্য ও রাসমগুল, বিশ্বস্ষ্টির চরম ও পরম অভিপ্রায় । 
এইস্কাবে পূর্বববণিত শ্রীরাধাতত্বের ধ্যান কর! যাইতে পারে। 

৮ | আ্ীরাধার রূপ 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে তাহার পর শ্রীরাধার রূপ বণিত হইয়াছে । 
দেবী ধোঁড়শবর্ষীয়। নবযৌবনসংযুত] 

বহ্ছিশুদ্ধাং শুকাধান! সম্িত! হ্থমনোহর! ॥ 

স্ুকোমলাঙ্গী ললিত! স্থন্দরীষু চ সুনারী। 

বৃহুগ্নিতদ্ব ভারারা পীনশ্রে'লীপয়োধরা | 



১৮ ৮ এ বীরভূমি 

বন্ধুধীবজিতারজ্ .হন্দরোষ্ঠাধর! বর! | 

মুক্কাঁপংকিজি তা চারুদন্ত পঙ্জ্যা মনোহর] । 

শরৎপার্বণকোটীন্দুশোভামুষ্ট গুভানন। | 
চারুসীমঞ্জিনী চারুশরৎপন্কদলোচন| | 

খগেন্দ্রচঞ্চবিজিতচারুনাস! মনোহর] । 
থণগেওুঁকবিজিতে গগুযুগ্মে চ বিজরতী ॥ 

দধতী চাক্ষকর্ণে চ রত়াভরণ ভূষিতে | 
চন্দনা গুরু কন্তরীযুক্ত কুঙ্কুমবিন্দৃভিঃ | 

সিন্দুয়বিন্দুসংযুক্ত স্ব কপোলামনোহর। | 

স্থংস্কতং কেশপাশং মালতী মাল্যতৃষিতম |॥ 
সুগন্ধ কবরীভারং সুন্দরং দধতী সতী। 

স্থলপদ্ম-প্রভামুষ্টং পাদযুগঞ্চ বিভ্রতী ॥ 
গমনং কুর্বতী সা চ হংসথঞ্জনগঞ্জনম্। 

সদ্রত্বপারনিম্দীণাং বনমালাং মনোহরাম্ ॥ 

হারং হীরকনির্াণং রত্রকেমূরকম্কণম্। 
সদ্রত্বসারনিম্মাণং পাশকং সুমনোরমম্ ॥ 

অমূল্যরত্বনির্মাণং কণন্মজীররঞজিতম্ | 
নানাপ্রকারচিত্রা।ং নুন্দরং পরিবিভ্রতী ॥ 

৯। গ্রীরাধাও ব্রজগোপী 

এই শ্রীদাধা। তিনি গোবিন্দকে. দম্তাধণ কগিয়। শ্ীগোবিন্দের মুখপঙ্কজের প্রতি 
হাহ্ামুখে চাহিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখপন্কজের প্রতি বিহবলভাবে চাহিয়! থাকিবার 

সময় শ্রীরাধার লেমকৃপ হইতে গোপাঙ্গনাগণ আবিভূতা হইলেন। ইহারা রূপে ও বেশে 
প্রায়ই ্রীরাধার ম্যায়। ইহার সকলেই স্থিরযৌৰনা। গোলোকে গোপিকাগণের 

খ্যা লক্ষকোটি, মসংখ্য বলিলেই হয়। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হইতে গোপ- 
গণ আবিভ্ভীভ হইলেন। তীহার্দের বয়স ও বেশ, প্রীকৃষের প্রায় সমতুল্য। ইহাদের 
সকলেরই মুক্তি মনোহর ও জতীব কমনীয় । ইছাদের সংখ্য। ত্রিশকোটি। তাহার পর 



্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও শরাধা এক 

প্রীকষ্জের লোমকুপ হইতে নানাবর্ণ গৌ আবিভূতি হইল | বলীবর্দ, স্থুরভি, বস, 
শকামধেনু, দেখিতে পরম সুন্দর । ইহার্দের মধ্যে একটি ধলিবর্দের বল কোটিসিংহের' 
সমতুল্য । শ্রীকৃষ্ণ এই বলীবর্দদটি বাহন করিবার জন্য শিবকে দিলেন। ইহার পর 
শ্রীক্চের নখশ্রেণী হইতে হংস ও হংসীগণ আবিভূর্ত হইল। এই হংসগণের মধ্য 
হইতে একটি রাজহংস শ্রীকৃষ্ণ বাহন করিবার জন্য ব্রহ্মাকে দান করিলেন। পরমাতা৷ 
শ্রীকষ্ণের বামকর্ণের বিবর হইতে শ্বেতবণ অশ্বসমূহ আবিভূ্তি হইল। শ্রীকৃষ্ণ একটি 
শ্বেত অশ্ব বাহন করিবার জন্য ধন্মকে দান করিলেন। দক্ষিণ কর্ণের বিবর হইতে 

সিংহগণের আবির্ভাব হইল। একটি সিংহ, ভগবান্ বাহন করিবার জন্য প্রকৃতিকে 
দীন করিলেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ পাঁচখানি রথ স্থষ্টি করিলেন। তাহার পর কফুষের, 
তাহার পত্বী ও অনুচরগণের উৎপত্তি হইল। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুক্সাণড, ব্রহ্ম রাক্ষস, , 
বেতাল আদি দেবযোনি, তগবানের গুহাদেশ হইতে আবিভূত্ত হইল। তাহার মুখকমল 

হইতে শঙ্চক্রগদীপত্পধারী, বনমালশোভিত, পীতবন্ত্রপরিধান, শ্যামবর্ণ ও চতুডু'জ, 

কিরীট, কুগুল ও রত্ুভূষণভূষিত পার্যদগণ আবিভূতি হইলেন। এই পার্ষদগণ নারায়ণকে 
দেওয়া হইল। কুবের গুহাকগণকে পাইলেন, শঙ্কর ভূভগণকে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপন্ম হইতে ভক্ত বৈষ্ৰগণ ও দক্ষিণ চক্ষু হইতে ভৈরবগণের উতুপত্তি হইল। 
বাঁমনেত্র হইতে দিক্পাঁলগণের অধীখর দিগন্ধর ঈশানের আবির্ভাব। অতঃপর ডাকিনী 

যোগিনী, ক্ষেত্রপাল, দেবস্ত্রী প্রভৃতির জন্মা। ইহাই ব্রহ্ষাবৈবর্তের স্থগ্টিতত্ব। 

৯। পঞ্চগ্রকৃতি 

্রক্মবৈবর্তপুরাণের প্রথম খণ্ডের নাম ব্রঙ্গথণ্ড। এ খণ্ডে শ্ররাধা-সম্বদ্ধে যাহা 
আছে, তাহা বলা হইল। এইবার দ্বিতীয় খণ্ড আলোচন! করা যাইতেছে । দ্বিতীয়খণ্ডের 

নাম প্রকৃতিখগু। এই খণ্ডের প্রথমেই বলা হইল-_ প্রকৃতি পঞ্চধা। পঞ্চমুত্তি ধারণ 
করিয়। প্রকৃতি ক্রিয়া করিতেছেন । | 

গণেশজননী ছুর্গা রাধ! লক্্মীঃ সরম্বতী | 

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ গ্রকৃতিঃপঞ্চধা স্বৃতা। ॥ 

গণেশজননী হুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী সুগ্িবিধানে প্রকৃতির এই পঞ্চরূপ। 



| ২৪ রর বীরভৃঙরি 

প্রকৃতির পঞ্চরূপ বুঝিবার পূর্বে, প্রকৃতি কি তাহাই দেখা যাঁটক। ব্রক্ষবৈবর্ত- 
'পুরাণেই আমর! তাহার উত্তর পাইব। 

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টিবাচক:। 

ৃষ্রৌ গ্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃসাপ্রকীত্তিতা | 
গুগে প্ররৃষ্টসত্বে চ গ্রশবে বর্ততে শ্রুতো । 

মধামে রজসিকৃশ্চ তিশবস্তমসি স্থৃতঃ ॥ 

ব্রিগুণ'ত্বস্বরূপ। যা সর্বশক্তিসমদ্থি তা | 

প্রধানং সষ্টিকারণে প্রকৃতিস্তেন কথাতে ॥ 

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ স্থষ্টিবাচক:। 
স্ষ্টেবাগ্যা চ ঘা দেবী £কৃতিঃ সা প্রবীন্ত্িত| ॥ 

প্রা কথার অর্থ প্রকৃষ্ট, আর 'কৃতি, শবে স্থগ্ি বুঝায় ; অতএব স্্টিকাধ্যে ষে দেবী 
প্রকৃষ্ট বা সর্ব প্রধান তিনি প্রকৃতি । বেদে আছে, প্র-শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট সত্বগুণ, 

'কৃ” বলিতে বুঝায় বজোগুণ, আর “তি তমোগুণ। যিনি ত্রিগুণাত্বপ্বরূপ| ও সর্ববশক্তি- 
সমস্থিতা, এবং স্ষ্রিকার্ষো প্রধানা, তিনি প্রকৃতি । “প্র শব্দের অর্থ প্রথম, “কৃতি' শব্দের 
অর্থ সৃষ্টি । যে দেবী স্থগ্তির আগ্চা, তিনি প্রকৃতি। ৃ 

বিশ্বে যাহা কিছু আমরা অনুভব করিতেছি, সমন্তই শক্তির খেলা। এই শক্তির 
যিনি সমষ্টি তিনি প্রকৃতি | 1115 907)-012] 01 1176 ০9317710 10065. শক্তি মুলে এক, 

তিনি বহুমুণ্ডি ধরিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। বৈষ্ঞব-দর্শনে এই শক্তিকে অন্তরঙ্গ! স্বরূপশক্তি, 
তটস্থা জীবশ্তি, ও বহিরঙ্গ! মায়াশক্তি, এই তিনটি প্রধানভাগে বিতক্ত কঃ?! হইয়াছে । 
এই শক্তির ক্রিয়ার রহস্য আমাদিগকে জানিতে হইবে, এই শক্তির আনুগত্য করিয়া! এই 

শর্সিকে গস করিতে হইবে, তাহ] হইলেই আমাদের কল্যাণ। মার্কগেয় চণ্তীতে আছে-_ 

নৈষ। প্রসঙ্গ! বরদ] নৃণাং ভবতি মুক্য়ে। 

এই মহাশক্কি প্রস্ম। ও বরদ! হইয়া জীবসকলের মুক্তির বা পরমমঙ্গলের হেতুড়ত। 
হইয়া] থাকেন। যিনি শক্তিমান তিনি পুরুষ, সর্বশক্তি ধাহার তিনি আছ পুরুষ । 

প্রকৃতি বা শক্তির সাহায্যেই আমরা পুকষের পরিচয় পাই।- সেই পুরুষকে ধরিতে 
হাবুবিতে জন্য কোন উপায় নাই । 



্রঙ্গবৈবন্তপুপ্লাণ ও ভ্রীরাধা ১ 

এইধার ব্রচ্ধবৈবর্তপুর/ণের শক্কি-কথা বা প্রকৃতি-কথা আলোচনা রর! বাউক 1 
» এই কথারও শেষে আমর! শ্ীরাধাতত্বের পরিচয় পাইব | ' 

যিনি আছ্যপুরুষ তিনিই পরমাত্স! শ্রীভগবান। তিনি তাহার অচিস্তা যোগশির 

বার আপনাকে ছুই অংণে ভাগ কবিলেন। তাহার দক্ষিণ অংশ পুরুষ জার বাম অংশ 

প্রকৃতি। অগ্নি এবং তাহার জ্বালা ব! দাহিকাশক্তি যেমন, এই পুরুষ, ও প্রকৃতি, হি" 

তেমনই | ইহার! সত্য করিয়। কখনই পৃথক্ নছেন। যেখানে পুরুষ সেইখানে প্রকৃতি, 
যেখানে প্রকৃতি সেইখানেই পুরুষ । পুরুষ ও প্রকৃতির যে পার্থক্য দেখা যায়, ইহা 

কেবল আমাদের চিন্তার সুবিধার জন্য | এই প্রকৃতি ব্রন্মস্বরূপা মায়া, নিত্য। ও সনাতনী । 

স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের স্ষ্তির ইচ্ছাবশতঃ ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি আবিভূ্তা হইলেন । 

সপ্িকার্ষ্যের ভেদনিবন্ধন-_স্ৃপ্টিকর্্মনি তেদতঃ, অথব| ভক্তের অনুরোধে-_ভক্তানুরোধাদ 
_-তক্তানুগ্াহকারিণী সেই দেবী পঞ্চ হাগে বিভক্তা হইলেন । 

১। গণেশমাতা দুর্গা। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শর্ববশক্তি স্বরূপিণী | 

২। লঙ্ষমী। তিনি শুদ্ধ সত্বস্বরূপা, 'সর্ববসম্পৎস্বরূপ! সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা । 
তিথি সর্ববশব্থরূপা, ও সর্বববিধ জীবনোপায়ারূপিণী। সহালক্ষী, স্বর্গলনী, রাজলঙ্গনী 

ও গুহলক্ষমীরূপে তিনি বিরাগ করিতেছেন। সকল প্রাণীতে এবং সফলদ্ত্রব্যে 
তিন শোভাবূপ| : পুণ্যৰান্ ব্যক্তিতে তিনি প্রীতি, নৃপতিতে তিনি প্রভা, বণিকে 
বাঁণিজযরূপা।। 

৩। সরম্বতী। তিনি বাকা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিদেবতা ও সর্বববিষ্ভা 
স্বরূপ । স্থুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা, গ্রতিভ| ও স্মৃতি সজ্জনগণ এই দেবীর কুপায় পাইয়া 
থাকেন। তিনি আবার 

সর্বসঙ্গী তসন্ধানতালকারণরূপিণী। 

তিনি বীণ! ও পুস্তকধারিণী, হবির প্রিয়তম পত্ধী ॥ 
হিমচন্দনকুনেন্দুকুমুদাস্তোজসন্নিভা। 

জপস্তী পরমাত্মথানং প্রীকষঃং ররমালয়! | 

তপহ্থেরপা তপগাং ফলঙগাত্রী তপগ্থিনী | 

সিঙ্বিষ্বাপ্বরূপা চ সর্বাসিদ্ধি গ্রদাসদ | 



২২  ধারতূমি 

তিনি হিম, চমান, কুলাফুল, চন কুমুদ ও শেতপন্মের ন্যায় অঙ্গকাস্তিসম্পন্না। তিনি 
রত্বমালার দ্বার! সর্বদাই পরমাতা! শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তিনি তপঃম্ব রূপা, 

তপন্যার ফলদাত্রী, সিদ্ধবিষ্যাস্বরূপা এবং সর্বদ। সর্ববসিদ্ধি প্রধান করিতেছেন। 

৪। সাবিত্রী। তিনি চারিবেদ, ধেদা্গ ও ছন্দসমূহের মাতৃম্বরূপা। সন্ধ্যাবন্দনা 

প্রভৃতি ক্রিশ্বাসন্ত্রের ও তন্ত্াদির তিনি মাতা । তিনি ব্রাহ্মতেজোময়ী | : .. 

৫।| ভ্রীরাধিক] । 

 প্রেমগ্রাগাধিদেখী য| পঞ্চপ্রাণ স্বরূপিণী । 

প্রাণাধিক প্রিয়তম! সর্বাস্। সুন্দরী বর! ॥ 

সর্বসৌভাগ্যযুক্তা! চ মানিনী গৌর্রৰান্বিতা। 
বামা্ধাঙ্গ স্বরূপ চ গুণেন তেজসাময়] ॥ 

পরাবর! সর্বন্রতা পরমাগ্ভা! সন।তনী। 

পরমানন্দরূপ! চ ধন্তা মান্ত। চ পুজিতা ॥ 

রাঁসক্রীড়া ধিদেবী চ কৃষ্ণম্ত পরমাত্মনঃ | 
' ক্লাসমগ্ডলসম্ভূত1 রাঁসম গুলমগ্ডিতা ॥ 

স্লাসেশ্বরী নু্সিক1 রাসবাসনিবাসিনী। 

গোলোকবাদিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িক1 ॥ 

পরমাহলাদরূপ। চ সন্তোষহর্ষরূপিণী । 

নিগুণা চ নিরাকার নিপিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ 

ইনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্টাত্রী দেবী, পঞ্চবধ প্রাণন্বরূপা ৷ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক! ও 

প্রিয়তমা, সকলের আদি, সর্নবশ্রেষ্ট স্ুন্দরী। সমুদয় সৌভাগ।সম্পন্না, মানিণী, গৌরবা- 
স্বিতা, শ্রীকৃষ্ণের বাম অর্ধাঙন্ব রূপা, গুণে ৪ তেজে শ্রীকৃষ্ণের সমতুল।। তিনি পরাবরা 

ল্গুণ! ও নিগুণা, সর্ববত্রত বা সর্বববিধ সেবানিরতা, পরম।গ্ভা ও সনান্তনী। তিনি 

পরমানন্দরূপা, ধন্যা, মান্যা ও পৃজিতা । তিনি রাসক্রীড়ার অধিষ্টাত্রী দেবী, রাসমগুল- 
'সম্ভৃতা ও রাসমগুলমণ্ডিতা অর্থাৎ রাসমণ্ডলের কেন্দ্র ব1 শৃঙ্খল-্বরূপা। রাসেশ্থরী, 
স্থরসিকা, রাসাবাসনিবাসিনী। তিনি গোলোকবাসিনী ও গোগীবেশবিধায়িকা। তিনি 
পরমছলাদয়পা, সন্তোষ ও হর্ধরূপিণী, নিগু/ণা, নিরাকারা, আত্মস্বরূ৮1 ও নিলিণ্তা। 



্রক্ষবৈবর্তপুরাগ ও প্ীরাধা ২ও 

তাহার পর, ভক্তগণকে কৃষ্জদান্ত দান করিবার সামর্থ একমাত্র তাছারই আছে। 

তিনি বারাহুকল্লে বৃকভানু-সৃহারূপে আবিভতা হুইয়াছিলেন। ইনিই পঞ্চমী 
প্রকৃতি । 

এই স্থলে বারাহকল্প কি, জানা আবশ্যক । ব্রাঙ্ম, বারাহ্.ও পাযভেদে কল্প ত্রিবিধ। 
্রজ্গার পরমায়ুকাল্লফেই কল্প বলা যায়, আবার ব্রক্মার একদিনের নাম ও কল্প। মার্কগেয় 
মুনি সপ্তকল্লাস্তজীবী। এই কল্প ব্রহ্মার পরমায়ু নহে, ব্রহ্মার দিন। ব্রাশ্মাকল্লে বিধাতা 
মধু ও কৈটভ, এই দৈত)যুগলের মেদঘ।র! মেদিনীকে সরি করিয়া পরে অন্য সব স্ষ্টি 
করিয়াছেন। বারাহকল্লে বরাহরূপধারী তগবান্ বিষু্র দ্বার! পৃথিবীকে রসাতল হইতে 
উত্তোলন করিয়। স্থষ্টি করিয়াছেন। পাদ্মকল্লে বিঞুর নাভি কমলে বসিয়া সমুদয় লোক 

স্থজন করিয়াছেন। এখন শ্রেতবারাহকল্প চলিতেছে । এই কল্প অবশ্ব ব্রঙ্গার দিন। 
পুরাণের এই কল্পতত্ব অত্যন্ত কঠিন । 

পুর্বেব যে পঞ্চপ্রকৃতির কথ! বলা হইল, তাহার প্রথমটি অথা গণেশজননী শক্তি 
বিস্তারিণী শক্তি । দ্বিতীয় লক্মনী এখর্য ও ভোগশক্তি, তৃতীয় সরস্বতী বিদ্যাশক্তি, চতুর্থ 
সাবিত্রী ব্রঙ্গতেক্ঃশক্তি, আর পঞ্চম শ্রীরাধ! প্রেমশক্তি । এইভাবে চিন্ত! করিলে বুঝিতে 

পারা যাইবে। | 

এই যে পঞ্চশক্তি ব| প্রকৃতির পঞ্চমুন্তি ইহারা স্বরূপতঃ পৃথক নহে, একই 
মহাশক্তি.বা মূলপ্রকৃতি লীলায় বা বিশ্বব্যবস্থায় প্রকাশের অনুরোধে এই পঞ্চমুত্তি গ্রহণ 

করিয়া থাকেন। পাঁচে এক, একে পাঁচ, শক্তিতত্ব-সম্মন্ধে এই সত্য ধিনি বুঝিয়াছেন, 

তীহারই সত্যবোধ হইয়াছে । শক্তি ও শক্তিমানের এই এক্য ও বহুত্ব একই সঙ্গে 

বুঝাইব।র জন্য বৈষ্বসাধনায় ও শক্তিসাধনায নানারূপ বাবস্থা আছে। 

ব্রগ্ধবৈবর্তপুরাণে এইস্থানে শ্রীরাধাতন্ব সম্বন্ধে গারও কষেকাট কথা আছে, 
তাহাও বিশেষভাবে ম্মরণীয়। এই দেবী ব্রঙ্গাদির দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন, অথচ সমুদয় 

জগণ্ড ীহাকে জানিতেছেন । তিনি সর্বরদ! শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে কহিয়াছেন। ত্রক্ষ! 
তাহার গ্রীচরণের দর্শন লাভ করিবার জন্য ঘাট হাজার বংসর তপন্যা করিয়! স্বপ্নেও 

দেখিতে পান নাই। কিন্তু বৃদ্দাবনে সমুদয় লোক তাহাকে দর্শন করিতেছেন। মুল 
শ্লোকগুলি এই-_- 0 



২8. শ্বীরতৃমি 

॥ ও হংপাদপযাসংক্পর্শপবিত্রা চ বন্থদ্ধর!1। 

_ হ্রদ্ার্দিভিরদৃষ্ট। য। পরববৃষ্ট। চ ভারতে । 
 লীরদ্সারসন্তৃত কৃষ্ণবক্ষ: স্থলস্থি তা । 

. তথা ঘনে নহধখনে লোলা সৌদামিনী মুখে ! 

ষ্িবর্যমহজানি গ্রতপ্ং রদ্ধণা পুর) | 
 কতৎপাদপদ্মনখরদৃষ্টয়ে চাত্ম নধয়ে | 
ন চ দৃষ্টঞচ স্বপ্রেংপি গ্রত্যক্ষল্তাপি চা কথ। ॥ 
তেনৈব তপসা দৃ্া তৃরি বৃন্দাবন বনে ॥ | 

এই পঞ্চপ্রকৃতির কথা বলার পর বল! হইয়াছে, যাবতীয় দেবীগণ ও নীরীগণ, 
কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উতপল্না, কেহ তীহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহবা 
কলাংশের কলা হইতে উতপন্ন]। 

তাহার পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । গঙ্গা, তুলপী, মনসা, 

দেবসেন। বা যষ্টা, মঙ্গল্চ্ডিকা, কালী, স্বাহা, দক্ষিণা, ন্বধা, ত্তি, পুি, সম্পত্তি, ক্ষমা, 
রতি, দর, প্রতিষ্ঠা, কীন্তি, ক্রিয়া, মিথা, শান্ত, লজ্জা, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মুক্তি, নিদ্রা 
প্রভৃতি শক্তির কথা বলিয়া কে কোন্ শক্তিকে পূজ! করিয়াছে, তাহা বণিত হইয়াছে। 

৯০। শ্ীর়াধার পুজা 

 জীযাধার পুজাসন্থদ্ধে ৰল। হইয়াছে . 
' প্রথমে পুর্গিত। রাধা গোলোকে রাসঘগুলে। 

শৌমান্তাং কার্বিকন্ত কৃষ্ধেন পরমাজ্মন ॥ 
গৌঁপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ যালিকাভিশ্চ বালটৈ2। 
গবাং গণৈঃ সুরগণৈস্তৎপশ্চান্মায়দ়া হবেঃ | 

ওদা। ব্রচ্গাদিভির্দে বৈধুনিভিরমনুতি স্তথ। | 
পুষ্পধূপাদদিভিরডক্তা। পৃজিতা বন্গিতা সন! ॥ 
পুথিব্যাং প্রথমে দেবী সুখঞ্জেন চ পুজিত। 

শম্করেগোপদিষ্টেন পুণক্ষেতরে চ ভারতে ॥ 
ব্রিধু লোকেধু তৎপশ্চাদাজয়! পরমা ম্বনঃ। 
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্য পূজিত! মুনিভিঃ জুরৈ3। 
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কার্তিক মাসের পৃণিম! তিথিতে সর্বপ্রথম গোলোকে রাসমগডলে ' রমা শ্বীকৃষ্ণ কর্তৃক 
শ্রীরাধা পুজিতা হন। তাহীর পর গোপিকাগণ, গোপগণ, বাপিকাঁগণ, বালকগণ, 
গোগণ, দেবগণ তীহ'র পূজা করেন।: তাহার পর হরির মায়া। তাহার পর ক্রক্গা প্রভৃতি 
দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ কর্তৃক পুষ্প ও ধূপাদিন দ্বারা তিনি, পুজিতা ও বন্দিতা হুন। 

পৃথিবীতে শঙ্কর কর্তৃক উপদিষ্ট হয়া পুণাক্ষেত্র ভারতে স্থৃযজ্ঞ্ তাহার প্রথম পু! 

করেন। তাহার পর.পরমাত্মার আজ্ভায় তিন লোকে পুষ্প ধুপ প্রস্ৃতির দ্বারা ভক্তি- 
পূর্ববক মুনিগণ ও দেবগণ কর্তৃক তিনি পুজিত! হইলেন । 

্রক্মবৈবর্তপুরাণ্রে মতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই বিশবস্ষ্টির মুল কারণ। শ্রীমতী 
রাধিকা এই রাসলীল/র সঙ্গিনী । এই রাসলীলারই ফলে বরুণাদি দেবতা, ব্রক্গাণ্ড ও 

বিরাট পুরুষের উৎপত্তি | | 
. শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতী দেবীকে বৈকু্টপতি চত্নভূর্জধারী নারায়ণের নিকট প্রেরণ 

করিবার সময় তাহাকে বলিলেন__আমি সকলের ঈশ্বর, সকলকেই শাসন করি ত সক্ষম; 

কিন্তু আমার শ্রীরাধাকে শাসন করিবার ক্ষমতা নাই। শ্রীরাধা, ভেঙ্গে রূপে ও গুণে 
আমার সমান। : তিনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোন ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে 
পারে? প্রাণ হইতে কেহই, প্রিয় নহে। 

লর্বেশ: সর্বশাস্তাহং রাধাং রাধিৃমক্ষমঃ | 

তেজস। মতসম। সা চ রূপেণ চ গুণেন চ॥ 

প্রাণাধিষ্টাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যাক্ত,ধ. কঃ ক্ষমঃ। 

 প্রাখতোহপি. প্রিযুঃ ফুত্র কেবাং বাঁস্তি কশ্চন ॥ 

১১1 শ্রীরাধার তপস্থা 

শ্্রীকফণের প্রাণাধিদেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গসন্তৃতা শ্রীরাধিকার তপস্যা-সন্বদ্ধে 
ঙ্ষবৈবরতপুরাণে নিম্মরূপ কথিত হইয়াছে__ 

তপশ্চকার সা' পুর্ব্ং শতশৃঙ্গে চ পর্বতে । 

দিব্য যুগসহত্রঞ্চ নিরাহারা কৃশ। সতী ॥ 

কুশাং নিশ্বাসরহিতাং দৃষ্ট চন্ত্রকলোপঘাম্। 
কষে] বক্ষঃস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপরা! বিভূঃ ॥ 
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মম বক্ষঃস্থলে তিষ্ ময়ি তে তক্তিরস্থিতি ॥ 
সৌভাগ্োন চ মানেন গ্রেম্ণা চ গৌরবে চ। 
বং মে শ্রেষ্ঠ চ প্রেষঠা চ জ্যে্ঠা চ সর্বযোধিতাম্॥ 
বরিষঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্ততা পুক্িত! ময়] | 
সস্ততং তব সাধ্যোহ্হং রাধ্যশচ প্রাণবন্পতে | 
ইত্যুক্,1 জগতাং নাথশ্চকার চেতনাং ততঃ ] 
সপড়ীরহিতাং তাঞ্চ চকায় প্রাণবল্পভাম্ | 

তিনি পূর্বেধ শতশৃঙ্গপর্ববতে দৈব সহযুগ পর্বাস্ত সময় কৃশাঙগী হইয়া জনাহারে তপস্যা 
করিয়াঙিলেন। ল্মীণচজ্জের কলার ন্যায় শ্রীরাধার এই নিশ্বাসরহিত ও কৃশ অবস্থ! 

দেখিয়। শ্রীকৃষ্ণ তীহাকে আপনার বক্ষঃদেশে গ্রহণ করিয। রে'দন করিতে লাগিলেন । 

তাহার পর প্রীকৃষ্ণ সকলের দুল্লভি এই সার বর তাহাকে প্রদান করিংলন--“তুমি 
আমার বক্ষঃস্থলেই সর্ববদ। বাস কর, তোমার ভক্তি আমাতেই স্থির হছউক। সৌভ্ভাগ্য, 

মান, প্রেম ও গৌহবে তুমই আমার সর্ববনা নীগণেষ্ট মধ্যে শ্রেষ্ঠা, প্রিয়তমা ও জোক্টা। 

তুমি বরিষ্ঠা, গরিষ্ঠা, সংস্ততা ও পুজিতা। আমি সর্বদাই তোমার বশীভূত ও আরাধ্য 

হইব”। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চৈতগ্ উত্পাদন করলেন ও তাহাকে সপত্ীশূন্থ! 

প্রাণবল্লভ। করিলেন। 

১২। গঙ্গা ও রাধা 

গঙগাদেবীর উৎপত্তি-প্রসঙ্গে বরক্ষনৈবর্তপুরাণে ভ্রীরাধাকৃঞ্কথা কথিত হুইয়াছে। 
ঘটনাটি এই-_কা্তিকমাস, পুণিমা ; তাজ আ্াধামহোৎদব। গোলোকে শ্রীরাসমগুলে 

প্রীকৃষণ স্বয়ং শ্রীরাধিকাঁর পৃক্ত! করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পর ব্রক্ষাদি দেবগণ ও ' সনকাদি 
খধবিগণ সকলেই আনন্দিত চিত্তে শ্রীরাধার পুজা করিজেন। তাহার পর সঙ্গীত আর্ত 

হইল। দেবী সরগী বণায় বস্কার দিয়! ন্ুললিত তানে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে 

লাগিলেন। সঙ্গীত-মাধুরীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাহার পর ন্থক্সং মহাদেব সঙ্গীত 

আরম্ত করিলেন। শিবের সঙ্গীতে -দবগণ মুচ্ছিতপ্রা় হইলেন। মুচ্াভঙ্গের পর 
সকলেই চাহিয়া দেখিলেন, রালমণগুলে ্ীরাধাকৃঞ্চ নাই, সমগ্র রাসমগুল একেবারে 
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জল।কীর্ণ। শ্রীরাধাকফের আদর্শনে সচলে নিহঞতশয় ব্যাকুল ব্রহ্ছ1 ধানযুক্ত হইয়া 
বুঝিলেন-_শ্রীরাধাকৃষ্ণ গলিয়া গিয়াছেন। তখন ব্রহ্মাদি দেরগণ কাতর-হদয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
স্তঘ করিতে লাগিলেন। হঠ।৩ দৈববাণী হইল । অলক্ষ্যে থাকিয়! গ্রীকৃষ বলিলেন__ 

“হে দেবগণ, তোমরা বদ্ধি পুনরায় আমাকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে মহাদেব শাস্ত্র ও 

বেদাঙ্গ প্রণয়ন করুন। সেই শাস্ত্রে মন্ত্র পুজাবিধি, স্ব, ধ্যান ও কবচাদি থাকিবে। 
তক্তগণ সেই শাস্ত্রের উপদেশমত আমার উপাসন1 করিবে, তাহ! হইলে তোমর৷ আবার 

দর্শন .পাইবে। শিব গঞঙ্গাজল হস্তে লইয়া ্রক্তষ্ণের অদেশ পালনে প্রতিশ্রুত 

হইলেন। তখন আবার শ্্রীরাধাকৃষ্ণ প্রকাশিত হুইলেন। কালক্রমে শল়্ু শান্ত্রসমূহ 
প্রকাশিত করিলেন। গোলোকে এই প্রকারে গঙ্গাদেবীর উৎ্পাত্ত হইল । 

ঞ্ীরাধাকৃষ্ণ-সন্বন্ধে পরবর্তী কথা «ই--একদিন গঙ্গাদেশী হ্ীকৃষ্ণের সহিত বিহার 
করিতেছেন, এমন লময়ে গোপীগণসহ শ্রীরাধিকা . তথায় উপস্থিত হইংলন। শ্রী-াধা 
মধুরবাক্যে শ্ীকৃষ্চকে বলিলেন,__“প্রাণনাথ, তোমার পার্ষে এ স্বন্দরী কে? কপট! 
তুমি গোলোক হইতে চলিয়া বাও, নতুবা! তোমার মঙ্গল নাই |” 

তাহার পর প্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সন্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিলেন--. 

১। আমি দেখিয়াছি, চন্দনকাননে তুমি বিরজার সহিত মিলিত হুইয়াছিলে। 
সখীগণের কথায় তোমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি, বিরজার সহিত যখন মিলিত 

হইয়াছিলে, তখন তুমি আমাকে সেখানে আসিতে দেখিয়া অন্ঠহিত হইয়াছিলে ৷ বিরজা 
ভয়ে নিজের দেহ ছাড়িয়! নদী হইয়া গেল, বিরজা কোটি যোজন বিস্তীগণা, দৈর্থ্য তাহার 

চতুণুণ। বিরজা আঙিও নদীরূপে রহিয়াছে। আমি চলিয়৷ গেলে তুমি গোপনে 

বিরজার তীরে গিয়া কাতরম্থরে বিরজাকে ডাকিতে লাগিলে। নিরজ। সিদ্ধযোগিণী। 

তোমার আহ্বানে সুন্দর ও স্ুবেশপরিহিত মুস্তি লইয়া তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। 

এই বিরজা হইতে সপ্ত সমুদ্রের উত্পত্তি। দে কথা কি তোমার মনে নাই? 
২। চম্পকবনে তুমি শোভানান্দী গোপিকার সহিত মিলিত হুইয়াছিলে। আমি 

জআসিবামাত্রই শোভা ভয়ে দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রমগ্ডলে পলাইয়া গেল। তাহার শরীর 
স্ন্সিগ্ধ তেজে পরিণত হইল। তুমি সেই তেজঃ বিভাগ করিয়া! কিছু কিছু করিয়া 

ৈ 

থু 

রত, স্বর্পে, মণিতে, স্রীলোকের মুখে, উত্কৃষ্ট বস্ত্র, রৌপ্য, চজ্দনে। জলে, পুষ্প, 



২৮: এ বীর ভূমি ্  

পল্পবে, ফলে, শন্যে, দেধগুগে। রাজগ্রাসা-দ রাখিয়। দিলে ।: ষে বরং কি না 
মসে নাই? 

৩। তৃগি বৃন্দাবনে? বনম-ধ্য প্রভানাম্রী গোপীর নি মিলিত হইসাছিজে। 

আমি ' আসিবামাত্রই তৃমি অন্তহিত হইলে। প্রভ! দেছত্যাগ করিয়া! সৃর্য্যগুলে 
পলাইয়। গেল। তাহার দেহ তীত্র তেঞ্জে পরিণত হছল। তুমি প্রেমে রেদিব 

করিয়া সেই তেজ্তঃ নিজের বক্ষে গ্রহণ করিলে, তাহার পর আমার ভয়ে গু লঙ্জাগ্ 
বিভাগ করিয়া কিছু কিছু করিয়া অগ্নিতে, রাঙ্জাতে, পুরুষে, ' দেবতায়, দস্থ্যতে, 'নাগে, 

্রাঙ্মণে, মুনিতে, তপম্বীতে, লৌভাগ্যবন্তী নারীতে, ও বশস্বীব্যক্ডিতে যাখিয়। দিলে, 
তাহা কি তোমার মনে নাই ? 

৪। তুমি রাসমগুলে বসম্তকালে রত্বপ্রদীপযুক্ত রত্ুমন্গিরে শান্তি না্গী 

গোপিকার সছিত মিলিত হইয়াছিলে । আমার আগমনমাত্রেই তুমি অন্তহিত| হইয়াছিলে 
আর শান্তি দেহত্যাগ করিয়া তোমাতেই লীনা হইয়াছিল । তুমি রোদন করিতে করিতে 

তাহাকে বিভক্ত করিয়া অনাসক্ত ব্যক্তিতে, স্বরূপ বিষুঃতে, গুন্ধসত্বরূপিণী লক্্মীতে, 
তোমার মন্ত্রেপাসক বৈষ্ুবগণে, তপন্থীতে, ধর্দ্দে ও ধশ্মমি্ঠ ব্যক্তিতে তাহাকে রাখিয়া 
দিলে। তাহা কি তোমার মনে নাই ? 

৫। তুমি ক্ষমানান্দী গোপিকার সহিত মিলিঙ হইয়। উভয়ে  মুদ্ছিত হইয়াছিলে। 

আমি তোমার্দিগকে জাগরিত করাইয়াছিলাম। তাহা কি তোমার মনে নাই? আমি 
তোমার পীতবসন. মনোহর মুরলী, বনমালা, কৌস্তভমণি, রত্বকুশুল প্রভৃতি কাড়ি! 
লইয়াছিলাম। [কন্তু লখীদের একান্ত অনুরোধে আবার ফিরাইয়। দিয়াছিলাগ। 

তোমাদের সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে। 
আঙ্গও তোমার বর্ণ সেই কারণে কৃষ্ণ । ক্ষমা, লজ্জায় শরীর ছাড়িয়া পৃথিবীতে গিয়াছিল 
এবং শ্রেষ্টগুণে পরিণত হইয়াছিল। তুমি তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া রোদন করিতে 
করিতে বিষুধতে, বৈষ্বে, ধর্মে ধাল্মিক ব্যক্তিতে, কিছু ভু্ববল ব্যক্তিতে, তপস্থীতে, 
দেবতার, ও পঞ্চিতে তাহাকে ভাগ করিয়া! রাখিয়! দিয়াতিলে । জার কি বলিব, তোমার 

এই প্রকারের বছগুণ আমার জান। আন্ছে। ১ 

এই সময়ে সিদ্ধধোগিনী গঙ্গাদেবী যোগবলে বুঝিলেন ধে, জ্রীরাধিকা 'াহাকে 
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গঙুঘে পাদ করিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গ! গোপনে 

২ শ্রীকৃষ্ণের চরপকমলে প্রবেশ করলেন । শ্রীরাধ। গোলোক, বৈকুন্, ব্রক্মলোক প্রেভৃতি 
স্থাব অহ্েষগ করিয়। গঙ্জাফে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। গলার এই জাত্মগেধনের 

ফলে ক্রন্ধাণ্ডে জলাভাব উপস্থিত ব্রচ্মাদ দেবরৃন্দ হইতে আরস্ত করিয়া মনু, মানব, 

সিন্ধতাপন - প্রন্ভৃতি সকলেই শুক্ধকখে। গো্োকে উপস্থিত হইয়! শ্রীকঞ্ধচের চরণে 
শ্রুপান করিয়া ভাহার স্তব ফঠিতে লাগিলেন । স্তব করার পর তীঙ্গারা দেখিরেন--- 

জ্যোতির্শয়ং পরং ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম্। 
. অমুণ্যরত্বনি্মাণচিত্রসিংহ!সনস্থিতম্॥ 

সেব্যমানঞ্ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবাধুন| । 
গোপালিকানৃত্যগীতং পত্ঠান্তঃ সম্মিতং মু ॥ 

পরিতো ব্যাবুতং শশ্দেগাপৈশ্চ শতকোটিভিঃ। 

চন্দনেক্ষিতপর্কানং রত্বভ্ষণভূষিতম্ ॥ 
মবীননীরদশ্ঠামং কিশোরং পীতবাসদম্। 

যথাদ্বাণবর্ষীয়বালং গোপালরূপিণম্ ॥ 
কোটিচন্্র প্রভা মুষ্ট পুজীযুত বিগ্রহম"। 

হতেজসা পরিবৃতং স্থধদৃশ্তং হনোহরম্ ॥ 

কো1টিকন্দর্পসৌন্নধ্যলীল!লাবপাধান্নকম্। 
ৃম্তমানঞ্চ গোপীভিঃ সম্মিতাভিশ্চ সন্ততম্॥ 
ভূষনৈহ্'খতা ভিশ্চ রত্রেক্সারনিশ্মিতৈঃ | 

পিবস্তীভির্পোচ”াভাং মুখচন্দ্রং প্রভোমুদি। ॥ 
গাঁণাধিকপ্রির্রতমরাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ | 

তয়। প্রদত্তং তাগ্লং ভক্তবন্তং স্থবাসিতম্ ॥ 

জ্যোতির্য় পরম ব্রক্ষ, সকল কারণের কারপস্থরপ। অমূল্য রত্ব নিশ্মিত বিচিত্র 

সিংহাসনে তিনি বসিয়! রহিয়াছেন। গোপালগণ শ্বেতচামরবীজনের দ্বারা তাছার 
সেবা করিভেছেন। তিনি জামন্দিত হয়ে হাত্তবদনে গোপাজিক। নৃত্য দর্শন গ্ছকিতেছেন 
শ গীত. শ্রাবগ করিতৈছেন। শতকোটি গোপগণ বর্থক তিনি লক্ষ গদয়েই 
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পরিষ্যাপ্ত। তাহার শ্রীজঙ্গ চন্দনচচ্চিত ও রতুভৃষণভূবিত। ভীহার ক্ষঙ্গ নবীন মে.ঘর 

স্যায় শ্যামল, তাহার বয়স কিশোর, পরিধান গীতবন্্র, তিনি গোপবালক মুর্তি, দেখিয়া 

মনে হয় খাদশ বর্ষায় বালক। কোটিচন্দ্রের গ্যায় তাহার অঙ্গের প্রভা ও শ্রী ।  তিনি' 
আপনার তেজের ছটায় আবৃত, খঘৃশ্যও মনোহর । তিনি কোচ্ছিন্দর্পের সৌন্ার্ধ/লীল। 
ও ল।বপ্যের ধামন্বরূপ। হাস্যবদন! গোপবালাগণ সর্ধবদ! তাহাকে দর্শন করিতেছেন । 

এই গোপবালাগণ রতেন্দ্রসারনিপ্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হুইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র চক্ষ্ঘ।রা 
পান করিতেছে । প্রাণের অধিক প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধিকার বক্ষঃস্থলে তিনি রহিয়াছেন 
এবং শ্রীরাধা কর্তৃক প্রদত্ত তাখ্বুল তিনি ভোজন করিতেছেন । 

রাসমগুলের সকল স্থানেই দেবগণ এইরূপ দর্শন করিলেন। দেবগণের 

অনুরোধে সকলের অভিলধিত বিষয় প্রভুকে বলিবার জন্য ব্রহ্মা তাহার নিকটে 

যাইয়া দেখিলেন--তাহার দক্ষিণ ভাগে বিষুঃ আর বামভাগে বামদেব। তাহার পর 

যেন রাসমগু্ন পরিবপ্তিত হইয়। গেল, সকলেই দেখিলেন উহা! কৃষ্ণময় হইয়! গিয়াছে। 
এক কৃষ্ণ বনুমূত্তি ধারণ করিয়াছেন। সকল মুত্তিই দ্বিভুজমুরলীধর, বনমালাভূৃষিত, 

মন্তুকে ময়ুরপুচ্ছের চূড়া, বক্ষে কঝৌস্তভমণি। সকলেই একরূপ। কৃষ্ণ কখন 
জ্যোতির্্য়। কখন মুত্তিমান, কখন নিরাকার, কখন সাকার। একবার দেখা যাইতেছে, 

এককৃষ্ এক রাধাসহ রহিয়াছেন, কখন প্রত্যেক কৃষ্ণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রাধ। 

কখন কৃষ্ণ, রাধারূপ ধারণ করিতেছেন, কখন রাধ। কৃষ্ণরূপ ধারণ করিতেছেন কে স্ত্রী, 

কে পুরুষ, ভগবান্ পুরুষ কি নারী, কিছুই বুঝ! যাইতেছে না। এইপ্রকারে রাসমগ্ডল 

ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, শেষে ব্রঙ্ধা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন 

পাইলেন । 

তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রশ্গাকে বলিলেন--গঙ্গদেবী ভয়ে জামার চরণ লুকাইযা হাঁছেন। 

ক্রীরাধা তাহাকে গণ্ুষে পান করিবেন বলিম্তা ভয় দেখাইয়াছেন, সেইজন্য ঠিনি লুক্কািত। 
অ্রন্ম! তখন শ্রীরাধার স্তব করিতে লাগিলেন । শ্রীরাধ। ব্রহ্মার স্তষে তুষ্ট হুইয়া গঙ্গাকে 

ক্ষম! করিতে ন্বীকৃতা! হইলেন। গঙ্গাদেবী নির্ভয়ে শ্রীকৃফের দক্ষিণ পদাগুষ্ঠ হইতে 

বাহির হইলেন, ব্রহ্ম! কিঝি জল কমগুলুতে গ্রহণ কক্গিলেন, চন্দ্রশেখর মস্ত কন্থিত 
চজ্ার্থে কিঞিত জল ধারণ করিলেন। অতঃপর ব্রক্গা গঙ্গাকে রাধিকা “মন্ত্র, ভ্ডোউ। কবচ, 
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পুজাবিধি, ধ্যান এবং লামবেদে।ক্ত পুরস্চরণক্রম- উপদেশ করিলেন। গঁকাদেবীখ 
শ্রীরাধিকাকে পু! করিয়! বৈকু্টে গমন করিলেন। 

্রক্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডের অফ্টচত্বারিংশৎ অধ্যায় হইতে জরম্ত করিয়া 
শ্রীরাধা-সম্বন্ধে অনেক কথ! বলা হইয়াছে । এখানে মহাদেব বলিতেছেন, আর দেবী 
পার্বতী শুনিতেছেন। পার্বতী দেবী নলিতেছেন--বেদবাক্যে আপনার মুখে 
বিস্তারিতরূপে শ্রীয়াধার প্রশংস! শুনিয়াছি। বেদের কান্বশাখায় এই প্রশংসা আছে। 

শ্রুতে শ্রুতং প্রশং! চ রাধায়াশ্চ সম 
তনুখাৎ কাথশাথাগ্নাং বাসেন ঈগল ॥ 

ক আগম ব| তগ্র বলিবার সময় গ্রাধ।র কথা কিছুই বলেন না, তবে সেই সময়ে 
জ।পনি বলিয়াছিলেন, ইহার পর বলিব। খন আপনি আমাকে সেই কথা বলুন। 

পার্বতীর.এই অনুরোধে শিব শ্রীরাধাতত্ব তীহাকে সমুদয় বলিলেন। প্রারস্তে 

বালিলেন,-_ আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদেশ পাইয়াছি, তাইএই সব কথা তোমাকে বলিতেছি। 

সতরীফষ্ণের আদেশব্যতীত একথ| বল! যায় না। শ্রীকৃষ্ণের রিরংস। বা রমণেচ্ছাই শ্রীরাধার 

উন্তবের হেতু । তিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এবং শরীক জিংাদাকে 
জারাধনা করেন, উত্তয়েই সমান। 

রাঁধ! ভজতি জীকৃঞ্ণং স চ তাঁঞ্চ পরস্পরম্। 
উভয়োঃ সর্বসাম্যঞ্চ সদ! সন্তো বদস্তি চ ॥ 

রা-শবাচ্চারণাদ্ভকে। রাতি মুক্তিং সুহ্ল্নভাম্। 

ধা*শব্দোচ্চারণাদদ,গেঁ ধাবত্োব হরেঃ পরম্॥ 

“রাঃ এই শব্দ উচ্চাৎণমাতেই ভক্তগণ স্ুদুল্নন্ড মুক্তিপদ লাভ করেন, ধা-শষ উন 

মাত্রেই হরির পদে ধাবিত হন। 

যাবতীয় দেবী শ্রীরাধার তাঙ্গ হইতে উতপল্না। চতুভু্জ নারায়ণের প্রিয়তম! 

মহালক্গনী বৈকুষ্টবাসিনী, শ্রীরাধার বামভাগে তাহা উৎপত্তি । মহালদ্নীর জংশ 

রাজলম্মনী, রাজলনমীর অংশ মর্ত্যলক্ষী। 

আব্রগত্তববপ্াস্তং সর্বং মিখ্যেব পার্বাতি। 

ভজ সতাং পরং বঙ্গ রাধেশং ব্রিগ্খপাৎ পরঙ্ | 



৩২ বীরতৃঙ্গি 

চে পার্বতী, অন্ধ হইতে ত্ষপর্ধাত্ত চরাঁচর জগৎ সকলই দিখ্যা, িাতীত রাখব 
পরতঙ্গাই লতা, তাহার ভজন! কর। 

১৩। ্ীরাধার অন্িশাপ। 

৮. গোলোক বৃদ্ধাৰনে শতশৃজ পর্ববতের এক্ষ প্রদেশে একদিন শ্রীকৃফ্ণ বিরজাদাকী 
গোপীর ল্ছিত জ্রোড়! করিডেছিলেন । চার্জন দুত।র নিকট স্রীরাধিক! এই সংবাদ 
পাইলেন। শ্রীরাধিক! কুপিতা হইয়া! শ্রীকৃষ্ণের নিকট আ'সিতেছেন, এই সংবাদ 
শ্রীকষের সহচর লুদাম জানিতে পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া অন্যান্য গোপগণসহ 
লেখা হইতে পঙ্গায়ন করিলেন। বিরজা নদীরূপ ধারণ করিলেন, ধিরজার সবীগণ্ 

ছোট ছোট নদী হইয়া গেলেন। শ্রীরাধিকা দেখিলেন--রাঁসমগুলে কেছই নাই। এদিকে 
শ্রীকৃষ্ণ অফ সখায় সহিত শ্রীরাধার:নিকট উপস্থিত। শ্রীরাধা জরীকৃষ্রের চাতুরী বুঝিতে 
পারিয়। হীহাকে ভিক্ষার করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষেরের সখা সদাম সাঙ্া করিতে ঝা 

পারিয়া প্রীকাধাফে ভত্ সন! করিলেন । ইহাতে শ্রীমতী রাধিক! নুদদামের উপর ৪ 
ক্ুত্ধ ধইয়া বলিলেন-_“নুদম ভূই অন্ুরঘোনিতে অধঃপাতিত হু” 

জ্রাধার অভিশাপ গুনিয়! সথদাম অভিশাপ দিলেন--“তভূমিও গোলোক চিন 

পৃথিবীতে যাইয়া গোপকগ্যারূণে জন্মগ্রহণ কর, শত্তবৎসর শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখ অনুভব 
করিবে ।” 

্রক্মবৈবর্তপুরাণে স্ুদানকে শ্রীকৃষ্ণের সখ! ও জ্রীরাধার পুত্র বলা রা 
অভিশগ্ হৃদাম শ্রীরাধা-কৃষ্ণতক প্রণাম করিয়া গোণ্লাক হইতে চলিয়া যাইতেছেন, 
শ্রীযদিক। কাদিতে কাঁদিতে ভাঁছার পশ্চ।ৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন ও কারনে ০০৪ 
লাগিলেন-_“বগুস, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছ ?* 

শ্রীক্ণ শরাধাকে সাহ্্ন! দিয়া বজিলেৰ-_-« কাদিও না, শীত্রই পুত্রের সহিত 
দিলিত হইবে ।” 

স্থদাম মাতৃশাপে শখ্খচড় ন্মিক অন্থর হইলেন এবং কাল পূর্ণ হইলে শিবের শুলে 
শিছত হুইয়। গোলোকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ক্রীরাধা রারাহুকল্লে গোকুলনগরে বৈশ্ব- 
শ্রেন্ঠ বৃভানুর কন্যা হইয়া! অবনভীণ হইলেন । তীছার আভায দাদ কলাবতী। শ্রীরাধার 
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প্রাকৃত জন্ম হয় নাই। কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন । গ্লীর'ধার সহিত রায়াণের 
ত্বাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! সত্য নহে। শ্রীরাধ। বৃষতা নুস্থৃতায় নিগ্ষের চায়। রাখিয়া 
জন্তছিতা হুইয়াছিলেন। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হইয়াছিল । তখন শ্রীরাধার 
হয়ংক্রম জ্বাদশ বসর। চতুর্দশ বুসর অতীত হুইল, শ্রীকৃষ্ণ যশোদাপুত্ররূপে ব্রজে 
আগমন করেন। রায়াণ যশোদার সহোদর, গোলোকে নিভালীলায় শ্রীকৃষ্ণের অংশ। 
জগত্ত্রষ্টা পুণ্যতম বৃন্দাঁবনের বনে শ্রীরাধাকৃষের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। শ্ত্রীরাধিক 
প্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিহার করিতেন__রায়াণের গৃহে ছায়ারূপে থাকিতেন। 

১৪। স্্যজ্জের আরাধন। 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাসমগুলে শ্রীরাধার পুজা করিয়! তাহার চর্বরবিত তাম্মুল গ্রহণ করিয়া 
ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণের পর ব্রহ্মা, ধর্ম, অনন্ত, বাসকি, চন্দ্র, সূর্যা, স্থরেন্্, ৬ 
মুনীন্্র ও স্রাচ্ষণগণ, পর পর শ্রীরাধার পৃজ1 করেন । তাহার পর রাজ! স্থযজ্ পাত্রমিত্রগণ 
সহ স্্রীরাধার পুজা করেন । ন্ৃজ্ঞ ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপপতি ছিলেন । তিনি দৈবদোষে ব্র ক্ষণ- 
শাপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কশ্টপকুলচুড়ামণি স্থৃতপা ব্রাগ্ষণ তাহাকে শ্রীরাধার স্তব 
সামবেদোক্ত ধ্যান, কবচ প্রভৃতি দান করেন। এই কনচ ধারণ করিয়া মহারাজা সুদ 

শতবতসরকাল পুম্কর তীর্থে নিয়ম পুর্ববক স্্রীরাধার ধ্যান ও পুজা আচরণ করেন। তিনি 
ইহলোকে পরহস্তগত রাজ্যলন্ষমশী লাভ করেন এবং অস্তে অনন্ত গোলোকধাম 

লাভ করেন। 

শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা! করিয়া স্যজ্ঞ মহারাজ্কে শ্রীরাধার আর।ধনা করিবার উপদেশ 
কেন দেওয়া হইয়াছিল, পার্ববতী দেবী মহাদেবকে তাহা জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন । তাহার 

উত্তরে মহাদেব বলিয়াছিলেন-_ 
তৎসেবয়। 5 তগ্লোকং প্রাপগ্লাসে বহুজন্মতঃ | 

ততপ্রাণাধিষ্ঠত্রী দেবীং ভজরাধাং পরাৎপরাম্ ॥ 

কুপামরী প্রসাদেন শীঘ্বং প্রাপ্পোধি ততৎপদম্ ॥ 

শ্রীফৃষ্চসেবায় জ্রীকৃঞ্চলোক পাওয়া যায়; কিন্তু বহুজন্মপরে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠান্রী 
দেবী শ্রীরাধিকা, তিনি পরাশপরা-_ তাহা ভজনা কর। কৃপাময়ীর কৃপায় শীঘ্র তাহার 
চরণ লান্ত করিবে। | 



বীর 

» ' শ্তীরাধিকার ধ্যান. 

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং কোটিচন্্রসম গ্রভাম্। 

শরংপার্বণচন্ত্রান্তাং শরৎপঞ্কজলোচনাম্ ॥ 

নুশ্রোণীং সুনিতথ্বাঞ্চ পু বন্থাধরাং বরাম্। 
মুক্তাপঙংস্তি বিনিন্দৈকদন্তপঙ.জ্িমনোহরাম্ ॥ 

ঈীষন্ধাস্য গ্রসন্নান্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ 
বহিশুদ্ধাং শুকাষানাং রত্বমালাবিভূষিতাম্ ॥ 
রত্বকেযুদ্ধবলয়াং রত্বমঞ্জীররঞ্জিতাম্ । 
রত্বকেয়ুরযুগোণ বিচিত্রেণ বিরাজিতাম্ ॥ 
ুর্ঘাপ্রভাচ্ছাদিতেনগওয্থলবিরাজিতাম | 

অশুল্যরতুনির্্মাণ বহুলী যুগ হুধিতাম্ 

সদ্রত্বনারনির্শ।ণকিরীটমুকুটোজ্জলাম্। 

রত্বা্থুবীয়সংযুক্তাং রত্বপাখশকশোভিতাম্ ॥. 

বিভ্রন্তীং কবরীভারং মালতীমালাভূষিত।ম্। 
রূপাধিষ্ট! তদেবীঞ্চ গজেন্দ্র ন্দগ্বামিনীম্ ॥ 

গোপীভিঃ কুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈ£ | 

কন্তরীবিন্দুভি সার্ধমধশ্চদাম বিন্দুন|। 

সিন্দুর-বিন্দুন! চারু সীমন্তাধহ লোজ্দলাম্॥ 

নিত্যং সুপূজিত।ং ভক্ত। কৃষ্ণেন পরমাত্মন!। 

কষ্ণসৌডাগাসংযুক্তাং কৃষ্তপ্রাণাধিকাং বরাম্॥ 
ককষ্চগ্রাণাধিনেবীঞ্চ নিগুণাঞ্চ পরাৎপ বাম । 
মছাবিষু্বধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ সর্বসম্পদম্ ॥ 

কষ্ণভক্তি গ্রদাং শাস্তাং মূল গ্ররুতিমীশ্বরীম্। 
বৈষ্ঃবীং বিছ্ুমায়াঞ্চ কৃষ (েমসয়ীং শুভাং ॥ 

রাসমগুলদধ্যন্থীং রত্রসিংহ'সনস্থিতাম্। 
রাসে রাসেশ্বরযুতাং রাধাং রাঁসৈশ্বীং তে 

শ্বেতচম্পকের বরের ন্যায় অঙ্গের গাভা, কোটিচন্দের স্যার রর শরতের ুঘচন্দের যায় 
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বদন, শর.তর প্ল্পর চ্যায় চক্ষু, সুন্দর শ্রোণী ও নিতম্ব শোভিত। সুন্দর ও হ্ুপ্ক 

খব্ফলের ম্যায় অধর, মুক্তাপডক্তি বিনিদ্দিত মনোহর দক্তপউক্তি। লীষত্হাম্যযুক্ত প্রসন্ন- 
বন, ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্বদাই করুণার । অঙ্গ বহ্িশুন্ধ বস্ত্র ও রতা- 

মাল! দ্বারা শোভিত। গণ্ুস্থল সূর্য্য অপেক্ষ। অধিকতর তেজঃসম্পন্ন। মহামুল্য রতুনিশ্মিত 
কুণুলদ্বার! কর্ণযুগল, উৎকৃষ্ট রত্ুরাজি মিনির্মিত মুকুট ও কিরীট দ্বারা কান্তি অতিশয় 
উজ্্বল। রত্তাঙ্গুরীয় ও রত্ব নির্দিত পাশকছার! স্থশোভিত। মন্তকে কবরীভার মালতী 

মালাশো(ভিত। রত্ুনিণ্রিত কেযুর ও মণ্তীর দ্বারা স্থশোভিত। রত্ুনির্মিত কেযুরযুগল 
মনোহর হস্ত-যুগলে শোভা পাইতেছে। গজেন্দ্রের 2্যায় মন্দগামিনী, তিনি রূপের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী, প্রিয়তম! গেপীগণ কর্তৃক শ্বেতচামরছ।রা সর্বদা সেবিত। কেশকলাপ 

কম্তরীবিন্দু যুক্ত চন্দন এবং সিন্দুং-বিন্দু দ্বারা স্থশোভিত ৷ পরমাত্বা শ্রীকৃষ্ণও ত্তীহাকে 
ভক্তিসহকারে পূজ] করেন। শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এব$ পরম! প্রাণাধক! প্রাণা- 
ধিষ্টাত্রী দেবী নিগুণস্বরূপিণী। তিনি পরাৎপর মহাবিষুটর জননী ও সর্ববসম্পত পদায়িনী । 
তিনি মুলপ্রক্কতি, পরমেশ্বরী, শান্ত|, বৈষ্বী, বিষুগমায়া, কৃষ্ণপ্রেমময়ী সুন্দরী হইতে 
কৃষ্ণভক্তি লাভ-হয়। রাসমগ্ডলের মধ্যে রত্বসিংহাসনে সমাসীন হরির সহিত বিলাসরতা, 

সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি। ৰ 

শ্রীরাধার মন্ত্র--“ও রাধায়ৈ স্বাহা ৮. ব্রঙ্মবৈবর্ততপুরাণে পুজার বিধি, পানা, অর্থ্যদান 
প্রভৃতি আনুপুর্ব্বিক কথিত হইয়াছে। : পৃজাপদ্ধতি অন্যান্য পুজার হ্যায়। অতএব 
বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্টক। শ্রীরাধার পুজার পর দক্ষিণাবর্ত হইতে পুর্ববাদিক্রমে 
শ্রীরাধিকার প্রিয়পরিচারিকা'গণকে ভক্তিপূর্ববক পঞ্চোপচারে পুঁজ! করিতে হয়। পুর্বর্ব- 
কোণে মালাবতী, অগ্নকোণে মাধবী, দক্ষিণদিকে রতৃমালা, নৈধ তকোণে স্ুশীলা, পশ্চিম- 

দিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরদিকে পল্মাবতী, এবং ঈশানে সুন্দরীর পূজ 
করিতে হয়। | 

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃঞ্তকর্তৃক কথিত শ্রীরাধার স্তব এবং শ্রীরাধার কবচও স্তাছে। 

প্রীরাধাকেই সকল শক্তির মূল!ধাররূপে ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে । বৈষ্ণব 
দিগের অনেক সম্প্রদায় আনবে, এমন কি ধাহারা কৃষ্ণ-উপাসক, তীহারাও সকলে স্্রীরাধার 
উপাসক নছেন। আসামে শহ্করদেব কর্তৃক প্রবর্তিত মহাপুরাষয়া 'সম্প্রদায়ে শ্রীরাধার 
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উপাসনা একেবারেই নাই। মহাপ্রভুর জন্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে বলে গোপালের 
উপাসক আছেন, সখ্যঙাবের উপাসকও আল্লসংখ্যক আছে, কিন্তু অধিকাংশই শ্রীরাধা 

গোবিন্দের ও গোগীভাবের উপাসক। বীহ।া শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক, ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণের এই শ্রীরাধাকথা তাহাদিগের অতি উত্তমরূপে আলোচনা করা আবশ্যক । 

প্রচলিত উপাসন-পদ্ধতি হয়ত সকল স্থলে ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণের মতানুষায়ী নহে। কিন্তু 
ভিন্ন ভিন্ন তত্ব ও পদ্ধতি জানিলে, সাধক ও জিজ্ঞান্থর উপকার হয়। 

্রঙ্ম বৈবর্ততপুরাণের ব্রহ্মধণ্ড ও প্রকৃতিখণ্ড হইতে যে সব কথা বল! হইল, তাহা 
সমস্তই তন্বকথা, অর্থাৎ আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহ স্থল জগ.তর কথ! নছে। কিন্তু যে ভাষায় 

উহ! বল! হইয়াছে, তাহা! এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহা জগতেরই ভাষা । এইরূপ ভাষ! কেন প্রযুক্ত 

হুইল? এইরূপ ভাষা ছাড়া, অন্ধ কোন ভাষা নাই ধাহার সাহায্যে এ তত্ব মানবজগতে 
মানণের জ্ঞানের নিকট ব্যক্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং কেবল ভাষা বা বর্ণনার 
পুল চিত্রের দ্বারা বাহিত ন! হইয়া, ভ!ষ। ও চিত্রের পশ্চাতে যে তত্ব বা নিত্যসত্য রহিয়াছে, 
তাহাই আমাদিগকে হৃদয়ঙগম করিতে হইবে । ইহারই' নাম “তন্বত্ত১৮ বুঝিয়া লওয়া। পুরাণ 
বা পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্তা আয়ত্ত করিতে হইলে, এইই চাবিটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করিতে 
হইবে । এই চাবি ধাহার| ব্যবহার করিতে ন! পারেন, অর্থাৎ অন্তরমু'ঘী হইয়া এই. সমুদয় 
বর্ণনার ভিতরের নিত্য সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার যাহাদের অভ্যাস বা সামর্থ্য নাই, তাহাদের 

পক্ষে পুবাণ পড়িয়। হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। কিন্তু একটি কথা আছে। যাহার 
স্বভাবততঃ শ্রদ্ধাবান্, এবং কল্পনাশক্তি যাহাদের মধ্যে বেশ সবল, তাহার! তন্ব ন! বুঝিয়াও 
যদ্দি এই সমুদয় বর্ণন! শ্রদ্ধান্থিত ভাবে শ্রবণ করিয়া যায়, প্রথমেই কোনরূপ সংশয় ব 

বিরুদ্ধতাব হৃদয়ে ঘদি না জাগে, তাহা হুইলে তাহাদের হুদয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তিসমুহ 

ক্রমে ক্রমে মার্জিত ও অনুশীলিত হইবে এবং অনেক প্রকারের সুক্মম ও তীব্র অনুভব- 
শক্তি যাহা আমাদের ভিতরে সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে, তাহা৷ জাগিয়। উঠিবে এবং তাহারা 
এমন সুল্সম বিষয় ও ব্যাপার জানিতে ও ধরিতে পারিবে, যাহ! অন্যে জানিতে পারে না। 
এই পথই সাধনার স্ুগমপথ । পূর্বকালে অনেকেই এই পথে বিশেষভাবে অগ্রসর 

হইয়াছে; এখন আর সেদিন নাই। শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাসের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মানুষ 
জতিরিস্তী পরিমাণে অধীয় ও ক্সংশয়ী ছইয়াছে। সকল বিষয়েই তাড়াতাড়ি বাছ। হউক 
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-একট1 মতামত দিতেই হইবে । গভীরভাবে চিন্ত|! করার ও ধীরভাবে অপেক্ষা ক 

অভ্যাস মানব প্রকৃতিতে নাই, এই কারণে পূর্বোক্ত টি বিবরপস্থন্ধে জনেকে 
'মনে নানারূপ সংশয় জাগিয়া উঠিয়াছে। 

১৫। প্রকৃতি ও পুরুষ 

প্রকৃতি ও পুরুষের তন্ব এবং স্ৃষ্িপ্রক্রিয়া উপলব্ধি কর! বড়ই কঠিন। নানা- 
দর্শনে, নানাপুরাণে, নানাতন্ত্রে এই কথা নানাভাবে কথিত হইয়াছে । এই সব কথাযে 

কল্পনামাত্র আশ্রয় করিয়।৷ লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। মুল 

সত্যগুলি সকলের মধ্যেই একরূপ, কিন্তু মুলসত্যের আনুষঙ্গিক কথাগুলি ত্রফ্টার বা 
খবির অধিষ্ঠানভূমিভেদে বিভিন্নরূপ হুইয়াছে। এই গেল দার্শানক তন্বালোচনার কথ!। 
কিন্তু এই কথার সহিত উপাসনা ও আরাধনার কথা রহিয়াছে, সম্প্রদায় রহিয়াছে, 
সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও সামগ্বস্য রহিয়াছে। কেহ পুরুষকে প্রধান বলিয়া কেহ বা 
প্রকৃতিকে প্রধান বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন। দ্বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে নানারূপ বৈধম্য 
ও বিরোধ হুইয়াছে। তাহার পর আবার ছুই মতে সামঞ্জস্যও হুইয়াছে। অধ্যাত্বসাধনার 
এই ইতিহাসও ক্রমবিকাশ ধাঁহারা জানেন তাহাদের উচিত, একই কথ! ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে 

কিভ'বে কথিত হইয়াছে শ্রদ্ধান্থিত হৃদয়ে তাহার আলোচনা করা । এই প্রকারের 

আলোচন। করিতে করিতে সত্য একদিন আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ধাঁহারা আলোচনা 

করিবেন না, সকল দিক্ দেখিবেন না, যাহ! হউক একটা কিছু ধরিয়। নিশ্চেষ্উভাবে বঙ্য়া 

থাবিবেন, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহার! চিরদিন বঞ্চিত হইবেন। 

সৃষ্টির প্রথম কথা বড়ই কঠিন কথা । ইহা কথার দ্বারা ব্যক্ত হইবার নহে। 

কিন্তু সকলকেই এই তন্বের একটা মীমাংস1! করিয়। লইতে হইবে । বেদে আছে-- 

স এঁঙক্গত অহং বন্ধ স্তাং গ্রজায়েয়। 

তিনি মনে করিলেন, আমি বনু হইব। 

এই যে ঈক্ষণ বা মনে হওয়া, ইহাতেই আমর! শক্তির বা প্রকদ্ধির প্রক'শ 

'দেখিতেছি। তন্ত্রে স্থানে স্থানে এই শক্তিকে 'পরমাপূর্ববনির্ববাণশক্তি বল! হইয়াছে, 
আকার বলা হইয়াছে--এই শক্তিই ব্রক্ম। এই পরশক্তিময় প্রদ্থা হইতে নাদ, নাদ হইতে 
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বিন্ু। সারদাতিলক্তন্ত্রে আছে--“সচ্চিদানন্দ বিতবা কলা পরমেশ্বরাৎ আসীচ্ছক্তি- 

স্ততো নাদো, নাদাদ্ বিন্রুমুদ্তবঃ1', এই বচনে.আমর! দেখিতেছি--পরমেশ্বরে সচ্চিদানন্দ 

বিভব ও প্রকৃতি ( কলা) রহিয়াছে । তাহা হইতে শক্তি, তাহা হইতে নাদ, নাদ হইর্তে 

বিন্দু। মূল বিভব ও প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। শৃঙ্গার রসকে 

আদ্দিরস ধরিয়া! যদি এই তত্বের আলোচনা করা যাঁয়, তাহ! হইলে শ্রীরাধাতত্ব-সন্বন্ধে যাহা 
পূর্বে বল! হইল, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে । 

.. ধিনি আদিঙব, তিনি আনন্দময়। এই আনন্দ, মায়িক আনন্দ নহে। এই 
জানন্দই তাহার শক্নাপ। এই আনন্দই প্রীরাধ! বা এই 'আনন্দের বিলমিত ঝ| প্রকটিত 
অবস্থার 'নামই শ্রীরাধা ।, আনন্দময় পরমপুরুষ, আপনিই আপনাকে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য, আপনিই আপনার মাধুদ্ধী আন্বাদন করিবার জন্য সর্ববদাই ব্যাকুল। এইজন্য যেন 
তিনি নিজকেই নিজ-হইতেই পৃথক্ করিয়াছেন। ইহাই গ্ররাধাকৃষ্ণ। সমগ্র সৃষ্টি সেই 
আদ্ধরামের রমণের মায়োজন মাত্র, অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ব পরিস্ফ,ট করিবার জন্য । 
চিন্ত। করিলে এই তত্ব হুাদয়ঙ্গম করা যে খুব কঠিন তাহা নহে--তবে চিন্তা কর! 
আবশ্ক। রি 

তবে সেই যুগলতন্ব, আমাদেয় অন্তরে ও বাহিরে জযযুক্ত হউক, বিশ্বব্যবস্থার 

সর্বহত্রই শ্রীরাধাগোবিনোর বিজয়গীতি ধ্বনিত হউক। . ** ত. 

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্ত্র, হে গোপীঞ্াণবল্লত, 

হে ক্চপ্রিয়াশিরোষণি। 

হেম গোরীশ্ঠাম গায়, শবণে পরশ পায়, 
গণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥ 

ভয় রাধে জয় কৃষ্ণ): . জয় জয় রাধেকৃষঃ, 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। 
অগ্রলি মন্তকে ধরি, নরোভম ভূমে গড়ি, 

কহে দৌহে পুরাও মনোসাধে ॥ 

পূর্বের ষে হুষ্টিতন্বের কথা বলা হইল, তাহার সহিত বেদের আদন্দত্রক্ষ, রব্রক্ম ও মধুক্রগ্গ 
মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীরাধাক্ষফতত্ব, হৃদয়ঙ্গম কর! যাইবে । আমাদের জীবনে নৰীনতা 



্রন্ষবৈবর্তপুরাণ ও শ্রীরাধা ৩৯ 

নাই, আমর! ছুশ্চিন্তা ও অনট্টিন্তার দ্বারা অবসন্ন, কাজেই নবীন! কিশোরী বা 'নত্তল 

অুকশোর'-এর লীল! বুঝিতে পারি ন|।  বৃন্দাবনে সকলই নবীন, চিরদির্নই নবীন । 

. নব বুন্থাবন, নবীন ত্বরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল। 
নৰীন বসন্ত, নবীন মলগানিল, মাতল নব অলিকুল। 

বিহ্রই নত্তল কিশোর । 

কালিন্দি-পুলিন, কুঞ্জ নবশোভন, নব নব প্রেমবিভোয় ॥ 

নবীন রসাল-মুকুল-মধুমাঁতিয়ী নব কে।কিলকুল গায় । 
নব যুবতীগণ চিত উমতারই নবরসে কাঁননে ধায় ॥ 
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাতি। 

নিতি নিতি এঁছন, নৰ নব খেলন, বিগ্যা'পতিমতি মাতি ॥ 

হৃদয় যখন নদীন ও রসপূর্ণ, মানুষ যখন আপনাকে ছড়াইয়া ও বিলাইয়া দিবার জদ্য 

আকুল, যে আধস্থায় নিশ্বের সকলই স্থুন্দর ও মধুময়, সেই অবস্থারই নাম “প্রসন্নে।জ্্বল- 

চিন্ত ঠ11৮ এই অবস্থায় সেই মধুক্রত্মের উপলব্ধি ও জাম্বাদন হয়। সেই মধুক্রক্ষই 
মথুরার বা মধুরার অধিপতি, তাভার সকলই মধুময় । 

অথরং মধুরং বদনং মধুরং | নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং | 
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং | মধুষ্কাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং। বসনং মধুরং বলিতং মধুরং | 

চলিতং মধুরং ভ্রমির্তং মধুরং | মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 
বেণুষুর্ধুরঃ রেণুযুরধুরঃ। পাণিমধুরে! পাদৌমধুরৌ । 
নৃত্যং মধুরং সথ্যং মধুর: | মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 

গীতং মধুরং পীতং মধুরং | ভুক্কং মধুরং স্প্ধং মধুরং। 

রূপং মধুরং তিলকং মধুরং। মধুতাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 

করণং মধুর্রং তরণং মধুরং। হরণং মধুরং রমণং মধুরং | 

বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং | মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 

গুপ্রা মধুর মাল! মধুরা | যমুন। মধুর] বীচি মধুর]। 
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং | মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 
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শোপী মধুর! লীলা, হধুর। ঘুজ়ং মধুর ভূক্তং মধুরং ৷. 
ঘঠং মধুর শি মধুরং | " মধুরাধিপতে রখিলং মধুরং |. 
গোপা মধুর গাবে মধুর! । ষ্িমধূরাঃ স্ষ্টিমধুরাঃ 
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং। মধুরাঁধিপতে রখিলং মধুরং ॥ 

শ্রীবিস্রমঙ্গল ঠাকুর এই মধুত্রক্গের আস্বাদন করিয়াছেন,-_ 

মধুরং অধুরং বপুরগ্ঠবিভোমধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। 
মধুগন্ধি মধুশ্মিতমেতদহে! মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ 

_ জ্রীচৈতন্য মহা প্রড়ুর আস্বাদন এইরূপ-_ 
সনাতন, কৃষদাধরধ্য অমুতের সিদু । 

মোর মন দান্লিগাতি, সব পিতে করে মতি, 
চুর্দৈব বৈগ্ না দেয় একৰিন্! ॥ 

কৃষ্াঙ্গ লাবগ্যপুর, মধুর ছেতে সুমধুর, 
তাতে বেই মুখ মুধাকর। 

মধুর ছৈতে সুমধুর, তাহা ছৈতে সুমধুর, 

তার যেই ন্মিত জ্যোতনাভর ॥ 

মধুর ছৈতে সুমধুর, ভাঁহা হৈতে সুমধুর, 

তাহ হৈতে অতি সুমধুর । 

আপনার এককণে, ব্যাপে ষব ত্রিতৃবাৰে, 

দশদিগে বহে যাঁয় পূর ॥ 



সাধনার তিনটি পথ বা মাগর্রয়। 
ধ্শাসাধনার তিনটি পথ নিতান্তই স্বাভাবিক । প্রতগবান্ স্িদানদা, তিনি সভা, শিব ও 

জুনদর। তিনি অনন্ত, স্বতরাং তাহার শক্তি বা বিভূতিও অনন্ত। এই অনস্ত বিভূতির মধো এই 

তিনটিই প্রধান । আমাদের পক্ষে এই তিনটি ছাড়া মার কিছু জানিবার উপায় নাই। ভগবান্ 
ঘখন আমাদের আরাধ্য হইয়া«আপনাকে প্রকাশিত করেন, তথন তিনি যেন একট ত্রিভুজ । সত 

(19818697106) চৈতন্ত (002080190999), আনন (31155 ), এই তিনটি যেন ও ত্রিভুজের তিনটি 

বাহু। অন্তভাষায় বলিলে এই তিনটি বাহু যথাক্রমে সত্য (86), শিব (09০০৭), সুর 

(98965 )। মান্য তিন দিক্ হইতে ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। কেহ সত্য বা সত্তারূপে, 

ক্ষেহ শিব বা চিরূপে, ফেহ সুন্দর বা আনন্দরূপে তাহার অভিমুখী । কেন এরপ হয়? মানুষে 

মানুষে প্রকৃতিগত প্রভেন আছে। সকলের রুচি ও অধিকার একরূপ নহে। জন্মান্তরীণ কর্শের 

দ্বারা মান্থুষে মানুষে এই প্রভেদ ঘটয়াছে। কিন্তু ইহাও বাহিরের কথা। ভগবানের ইচ্ছাই 
মানুষে মানুষে পৃথক্রূপে অণ্ভবাক্ত ভইয়াছে। এই কারণেই সাধনার তিনটি পথ । 

মাঈষও অক্দট সচ্চিদানদদ। সাশুমের প্ররুতিও তিনভাগে বিভক্ত । ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি 
ও জ্ঞানশক্তি, প্রতোক মানুষেরই আছে। কাহারও ইচ্ছাশক্তি প্রধ্ল, কাহারও ভানশক্তি ব্1 

ক্রিয়াশক্তি গ্রবল। ইংরাজী ভাষায় বলে 110011)2) ডা111100, ০০108 মানুষের এই তিন 

ৃত্ভি, মান্থষের চৈতন্য এই তিনটি পথে ক্রিগ্না করিতেছে। যে মানুষের জ্ঞানশক্তি প্রধান, তিনি 
ভগবানের সংভাবের বা সত্যভাবের অভিমুখে স্বভাবতঃ অগ্রসর হইয়। থাঁকেন। বীছার ক্রিয়াশক্তি 

প্রবল, তিনি শবভাঁবতঃ' শিবতাব বা চিদ্ভাবের উপাসক | আর বাহার ইচ্ছাশক্তি প্রবল, হুদার ব৷ 
আনন্দ তীহাকে লুন্ধ করিয়া থাকেন। সাধনার তিনটি পথের মূল কথা এই । 

এই যে তিনটি পথ, ইহারা পৃথক্ হইক্াও পৃথক্ নহে । অনেকে মনে করেন তক্তির পথ, 
জ্ঞান বা কর্শের পথ হইতে একেবারে পৃথক । তাহা নছে। ধাছাকে ভক্তি বলি তাহাতে জ্ঞান ও আছে 

কর্ম ও আছে, কিন্ত ভক্তি ( 210061018, 0ি, ০1105 ) সেখানে গ্রবল 'ও প্রধান। সেইরূপ বাহাকে 

কর্ম বলি, তাহাতে ভক্তি বা জ্ঞান. যে নাই তাহা নহে তবে কর্ম ঝ! ব্রিয়াশদ্কি সেখানে প্রবল। 

সেইরূপ ধাহাকে জ্ঞান বলি তাহাতে কর বা ভক্তি যে নাই তাহ! নহে, তবে জান সেখানে প্রবল ও 
গ্রধান। জীমন্তগব্দগীতার ভগবান্ শরীক যে সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক পরম ধর্দের প্রতিষ্ঠ! 

করিয়াছেন, তাহীতে জ্ঞান, কর্ণ ও ভক্তির ভ্রিবেনী-সঙ্গম পরিদু হইবে। 
৬ 
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জমন্তাগবতের একাদশন্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে এই তিন 
প্রকারের সাধনপথের মধ্যে কোন্: পথের ফে অধিকারী তাছাস্পইভাবে বনি! দিয়াছেন । 

ঘোগান্বয্োময়! প্রো! নৃনাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। 
জানং কর্গচ ভক্কিশ্চ নোপায়োহ্ন্তোহ্য্তি কুজচিৎ ॥ 

নির্কিপ্জানাং জানযোগো স্কাসিনামিহ করান । 

তেঘনির্বিঞচিতানাং কর্মমযোগশ্চ কামিনাং ॥ 

ৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশরদব্ত যঃ পুমান্। 
ন নির্কিষ নাতিসক্কে ভক্তিযোগোহন্ত সিদ্ধিদঃ | 
তাবৎ কর্্মাণি কুবর্বাত ন দিধিগ্বেত যাবতা 

মৎকথাশ্রবগাদৌ বাঁ রক! বাবন্স জায়তে 

সবধশাস্থো যজন্ যলজরনাপিংকাম উদ্ধব। 
ন যাতি ন্বর্গনকৌ ঘগ্চান্ায় সমাচরেৎ ॥ 

অন্মির্লেোকে বর্তঘানঃ স্বধর্স্থোহনঘঃশুচিঃ | 
আনং বিশুদ্ধমাপ্পোতি মন্তজিং বা যদৃচ্ছর। 

জতগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন, মন্গষ্যগপের পরম মঙ্গল যাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার 

জন্ত মৎফর্তৃক ত্রিবিধ যোগ কথিত হইয়াছে । জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও তক্তিযোগ। ইহা ছাড়া 
কল্যাণসাধনের আর অন্ত উপায় নাই। যোগ শৰের অর্থ উপায়, গ্রীধরহ্থামী প্রভৃতি টিকাবার 
সফলেই বলিয়াছেন। এই গ্লোকটির ব্যাখ্যায় পুজ্যপাদ ভ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন-_ 

“বিষয়াভেদেইপাধিকারিভেদেনাবিরোধং বন্তং" 

জান, কর্ণ, ভক্তি, এই তিনপ্রকার উপায় সতা, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ লাই, বিষয় 
অভির, অধিকারীভেদে উপার ভেদ হইয়৷ থাকে । 

ূর্বোদ্ধত প্রথম প্লোক্ষের পরের শ্লোক গুলির অর্থ এইরূপ । হাহারা করে নির্বি্ অর্থাৎ 
ছঃখমর ভাবিয়া কর্ণের ফলে বিরক্ত এবং কর্ম ত্যাগী, ঙাহীদের পক্ষে জ্ানযোগ ; আর যাহারা কও 

কর্ণফলবিষরে চুখেবুদ্ধিপক্প, অতএব কামী ও অবিয়ন্ত, তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ সিদ্ধি প্রদ। 
কোনরূপ ভাগ্যবপে ভগবৎপ্রসঙ্গে যাহার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, আর যিনি কর্ম ও তাহার 

ফলসন্বন্ধে অতিশর বিরকও নছেন, আবার অতিশর আমক্কও নহেন, ভক্তিযোগ তাহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ। 

যে পর্যন্ত কর্মী বিষয়ে বিরক্তি ন] জন্মে, অথবা যতদিন পর্ধ্যস্ত ভগবৎপ্রসঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধ! উৎপাদিত 

না হয়, ততগিন নিত্য নৈহিত্বিকাদি কর্ণা করিবে। (কর্শাযোগী জঞানও তক্তির-ভূমিতে কি প্রকারে 
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আরোহণ করেন, তাহাই কথিত হুইতেছে। যিনি স্বধর্থে থাকিয়! কামন। পরিত্যাগ করিয়। হাদি 
বাঞ্জন করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম ন| করেন, তাহা হইলে তাছাকে ন্বর্গ বা নরকে যাইতে হয় না। 

দ্ধ কর্ত্যাগ করিয়।ছেন, এই প্রকারের শুদ্ধচিত্ত স্বধর্থানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্তমান থাকিয়াই 

বিশুদ্ধ জানযোগ লাভ করেন, ভাগ্যবশতঃ ভগবস্তক্িও লাত করেম। * 

ভগবান্ শ্রীরুষ্ের পূর্বোদ্ধত উক্তি আলোচন! করিলে সহজেই বুঝিতে পার যায় যে স্বধর্্থ 

ইয়া! কর্মযোগের পথ অবলম্বন করাই সাধারণ মানুষের অধিকার । এই পথে থাকিলে জ্ঞান.'৪ তক্তি- 

লাতের কোন বাধ নাই । জ্ানযোগের যে অধিকার বল! হইল, মে অধিকার কয়জন লোকের আছে, 

ইহ! বিশেষ করিয়া চিন্তা কর। আবশ্তক । অনধিকারী ব্যক্তি কর্ম পরিতাগ করিয়া যদি অতিমান- 

পূর্বক বিবেচনা করে আমর! জ্ঞান বা ভক্তির অধিকাম্ী, তাহা হইলে সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হয়, 
যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম হইয়া! গড়ে। সমাজের এইরূপ অবস্থা বড়ই সর্বনাণের অবস্থা। 

ভক্তিসাঁধনায় কর্মত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেই বাবস্থা ফোন্ সময়ের ব্যবস্থা ও কাহার 
জন্ত সেই ব্যবস্থা, তাহ! উত্তমরূপে চিন্তা করিতে হইবে? ''স্রীন্াগৰতে কথিত হইয়াছে-_ 

দেবধিভৃতাপ্তনৃণাং পিতৃপাং | 
ন কিন্করে। নায়মুণী চ রাজন্। 

“জর্ঘ্াত্মন] ঝঃ শরণং শরধাং 
_ গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কত্তীম॥ ১১1৫1৩৭ 

বিনি কার্য ত্যাগ করিয়া! কায়মনোবাকোয শরণাগতপালক মুকুন্দের চরণে শরণ লইয়াছেন, তিনি দেৰতা 

ধষি, প্রার্ী, কুটুগ্ব, মনুষ্য বা পিতৃগণের কিস্কর বা খণী নহেন। 

এই 'শ্লেকে বিধিনিষেধ ও কৃত্যাকত্োর পরিহার উপদিষ্ট হইল। বলা হুইল নিতা-নৈমিত্তিক- 

শ্রা্ধ-তর্পণাঁদি কর্ম করিতে হইবে না। পঞ্চযন্ত, দেবপৃঞ্জ1 করিতে হইবে না, যাহারা পোষ্য, যেমন 
পিডা, মাতা! স্ত্রী গ্রতৃতি, ইহাদিগকে পালন করিতে হইবে ল। কিন্তু এই উপদেশ কাহার জন্তু? 

যিনি সর্বভাবে মুকুদের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রকারের অবস্থা মহুষ্লেফে কয়জন লোকের 
হয়? লক্ষজনের মধো একজনের হইলেও ধরণী পবিত্র! হয়। ধাঁহার এই অবন্থ] হয় নাঈ, তিনি: 

যদি এই ফ্লোকের দোহাই দিয়! দের, খবি:ও পিতৃগণের আমি কি্কর নহি, তাহাদের আমি খলী নহি, 

এই কথা বলিয়। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্পাচুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে কি হয়? তাহা হইলে 
লে ব্যক্তিরও ইহকাল পরকাল ন্ হয়, লমাজেরও ৪ হয়। শ্রীচৈতচরিতামূত এই প্লোফটি উদ্ধৃত 

করিয়া বলিম্নাছেন-.. 



৪৪ বীরভীন, 

 স্কাহ তাগি কষ্চভজে শান্র-আজ্স। মান্সি। 
৮ নেধ খধ পিগাদিগের কভু নহে খণী ॥ 

ইবগ পরের লোকে ভগবান বলিতে্ছেন-_ 
শ্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ন্ড তাজান্ভাবন্য হরিঃ পরেশ: | 
বিকর্ম হচ্চোৎপতিতং কখঞ্ত্ব,নোতি সর্কাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ | 

ভগবানের পাঃমূল-তজনাকারী অন্তভাবরহিত প্রিয়তক্ক, ধর্দি কখন প্রীমাদবশতঃ নিষদ্ধ কর্ণে পণ্িত 
হয়েন, ত'হ। হইলে তাহার ক্থাদস্ীপ্রবিষ্ট হরি তদীয় সমুদ্র পাপ হিট করিয়া ধাকেন'। দিনা 
ঠা লিখিয়াছেদ-_ | , 

' বিধি ধর্ম ছাড়ি তব্জে কৃঝ্ের চরণ । 

. নিষিদ্ধ পাপাচারে তাঁর ্ ককু নছে মন 

অজ্ঞানেও যদি হয় পাঁপ উপস্থিত। 

কষ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত |. | 
এই যে অবস্থা অর্থাৎ কাম ত্যাগ করিয়। রাগার্গে 'ত্নার অধিকার লাভ, ইহা অনেক উপরের কথা। 
দেছে যতক্ষণ আত্মবুদ্ধি আছে, যান অপমান, লাভ ক্ষতি, গ্রভৃতির বোধ আছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাব 
নিকাশ করিয়া আত্মরক্ষা! করিয় সংসারে চলিতে হয়, বুঝিতে হইবে ততক্ষণ এ অবস্থা হয় নাই। এই 
কারণে আমাদের উচিত পিতৃক্কৃত্য. দেবরৃত্য প্রভৃতি কর নির্মল চিত্তে অনুষ্ঠান করিয়া! বর্ণাশ্রমধর্থব 
গ্রতিপালন কর।.। রামানুজাচাধ্য বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম যখাধণ পালন করিবার জগ্ক উপদেশ দিগছেন। 
সদাচারপালন বাতিরেকে তক্তিলাত হয় নাঁ, ইহাই রামান্জাচা্যের অডিমত। এখনকার দিনে 
অনেকে মনে করেন, খান্ের সাহত ধর্ের সন্ন্ধ নাই। কিন্ত রামানুজাচার্ধয আহারশুদ্ধিব উপরে খুব 
বেশী রকম জোর দিয়া গিঞজাছেন ।. তাহার মতে-_“আহারগপৌ সন্বশুদ্ধিঃ, সত্বর্ু্ী ফ্রুবামুস্থৃতি:।” 
আহারগুদ্ধি হইলে দেহ ইন্জিয় প্রাণমন প্রভৃতি শুদ্ধ হইবে, তাহ! হইলে ভগকানে ভক্তি হইবে । এই 
ত্চিই ফ্রবানুন্থতি। সকল সময়ে -ও সকল অবস্থায় সেই. ভগবানের স্মরণ হয়, এবং সকল কার্য সেই 

ভগবানের. উদ্দেস্তে, ও ভগবানের আদেশে দাধিত হয়, সেই ধে অবস্থা, তাহার নাম ঞ্বানুস্থতি 
জীচৈতত মহাপ্রভু অন্তর তক্তগণের জন্ব রাগমার্গ, ভক্তির ব্যবস্থা, করিক্নাছেন সষ্ঠয) কিহু 

তিনিও শিক্ষ। দিয়া গিয়াছেন, কেহ যেন সামাজিক নর্ধ্যাদ। লঙ্ঘন না কক্ষে। শীল্রান্ুণত বৈধ অনুষ্ঠান 
সমূহ ধাাতে বক্ষ পায় এবং সেই অনুষ্ঠান-সমৃহ গ্রাণহীন আত়ত্বর-মাত্রে পর্যাধসিত না হইয় হাহ'তে 
সত্যোপেত ও প্রাণময় হয়, সে বিষয়ে শ্ীচৈতন্ত মহা গ্রতৃর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রায় রমাদদ্দের সহিত 
গোদাবরী তীরে জ্রীচতন্ত মহাপ্রভু যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে সর্বপ্রথম বর্ণাশ্রমাচারের 
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কথাই উল্লিখিত ইইয়াছে। বর্ণাশ্রমধ্টবস্থা জীচৈতন্ত মহা গ্রতু কর্তৃক প্রবর্তিত গ্রেইধর্মের ভিততিস্বরূপ | 
ব্রামানুজ, মধব, নিম্বার্ক প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তিপথের আচার্ধগণ এ বিষয়ে একমত, সুতরাং মার্স 

ই দিয় কম্মষোগ পরিত্যাগ কর! কল্যাণের পথ নহে, অকল্যাণের পথ। 

তক্তি-সন্বন্ধে বাহা বলা হইল জ্ঞান-সন্বন্ধেও ঠিক তাহাই । জ্ঞানের পথের প্রারন্তেই সাধন- 
চতুষটগ্ন । বিবেক, বৈরাগা, ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষত্ব। যট্সম্পত্তি বলিতে শম, দম, তিডিক্গ, উপরতি, 

শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ছয়টি গুণকে বুঝায় । শ্্ীশঙ্করাচার্ধ্য শারীয়ক ভাষ্তে বলিয়াছেন, প্রথমে নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কর্ম করিবে, কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শ্তুন্বচিত্ত সাধক পূর্বোক্ত সাধন- 
তুষ্ট "সম্পন্ন হইয়া সদগ,রুর শরণাগত হইয়! ব্রঙ্গ জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহাই জ্ঞানপথের সাধন। 

সুতরাং এখানেও কর্যোগ আবশ্তক। গনধিকারী ভক্তির দোহাই দিয় কর্মত্যাগ করিয়া যেমন 
নিজ্জের ও সমাজের অনিষ্ট করে, ঠিক সেইরূপ অনধিকারী ব্যাক্তি জ্ঞানের দোহাই দিরা অপরিপক্ক 
অবস্থায় কন্ম পরিত্যাগ করে, তাহাতে তাহারও অনিষ্ট, সমাজেরও অনিষ্ট। 

আচাধ্যগণের শিক্ষা ও শাস্ত্রের উপদেশ নিরপেক্ষতাবে আলোচনা! করিলে গকলেই বুঝিতে 

পারিবেন, সনাতন ধর্শে যে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন পথ ও ভিন ভির মত উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 

সত্য সত্য কোন বিরোধ ব1 বিবাদ নাই। যাহারা শাস্ত্র বোঝে না, ধুবিতে পারে না বা বুঝিতে চাছে 

না, তাহারা কথা লইয়! মারামারি করে। রামানুজীচার্ধ্য বলিয়াছেন, জ্ঞানপূর্বক কৃত বা! অনুষ্টিত 

যে কর্ম, তাহাই প্রকৃত ভক্তি। জ্ঞানহীন কর্ম অন্ধ আর কর্পানুষ্ঠানহীন জ্ঞান পঙ্গু, এই পন্ু ও অন্ধের 
মিলন আবশ্ঠক। অন্ধের স্বন্ধের উপর চক্ষুম্মান্ পঙ্থুকে বসাইতে হুইবে, তাহা হইলেই আমরা সত্য 
লাভ করিব। শ্রীবলদেব বিষ্াভৃষণ ব'লয়াছেন, ভক্কি এক প্রকার জ্ঞান। জ্ঞান ছুই প্রকার, কটাক্ষ 

বীঙ্ষণ ও নির্ণিমেষ বীক্ষণ । নির্ণিমেষবীক্ষণই ভক্তি । জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে একা কোথায়, তাহা 

ভগবদগীতার আলোচন! করিলেই সমাকৃন্ধপে বুঝি“ত পারা ঘাইবে। 

শ্্ীমন্তগবাগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ | এই অধায়ে ভ্রীভগবাঁন্ ভক্কের লক্ষণ) 
গুধ ও চরিত্র বিস্তারিতর্ূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ভগান্ শ্রীরুঞ্জ বলিতেছেন-_ 

অঞধেষ্টা সর্বভৃতানাম্ মৈত্রঃ করুণঃ এব চ। 
নির্মমো নিরহষ্কারঃ সমহূংথসুখঃ ক্ষরী ॥ 

' সহষ্টঃ সভতং যোগী তাজা দটনিশ্রঃ। 
মধ্যপিতমনোতুদ্ধির্যো! মন্তক্তঃ স মে প্রিয় 

সর্বতৃতে ছেবশূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীম, নিরহস্কার, শুখছুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, পর্বাদ। সহ, 
ধতচিন্ত, শ্রীভগবানে স্থিরঙক্ষা) ও মনোবুদ্ধি সমপর্ণিকা রী, জামাত ও আমার গ্রীতিভাজন। 



৪৬. ... সীরভূমি 

ধশ্মারোদিজতে লোকে। লোকানোদ্িজতে চ যঃ। 

রা ধা মর্যভয়োছেগৈম্বক্তো যঃ স চমে প্রিয়; ॥ 

যাহ! হইতে লে।ফে উদ্বগন হন লা, যিনি হর্ষ,  পরসীকারতা ভয় ও চিত্তক্ষোঁভ হইতে মুক্ত, ভির্বি 

আমার প্রিয় । 

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ বলিতে গিক্স। শঠভগবান্ এই সমুদ্র সদ্গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। 

গীতার অন্োদশ অধায়ের নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিতাগযোগ । এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জ্ঞানের লক্ষণ বর্ণন| 

 করিগ়্াছেন ও বলিয়াছেন-_ ৃ 

এত. জ্নিমিতি প্রোক্জম্জঞ।নং যদতোহগথ]। 

এইগুলিকে জান বলং হয়, যাহ! হইার-বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। 
অতএব জ্ঞান বলিতে শ্রীভগবান্ যে লক্ষণ ও গুগ বর্ণন| করিয়াছেন সবি সহিত ভক্তের ৭ 

ও লক্ষণ তুলনা করিয়! নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে হইবে । সেই গুণগুলি এই-- 
_ অমানিত্বমদভ্িত্বমহিংস! ক্ষাস্তিরার্জবং | 

আচার্য্যোপাপনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ "৮ 

ইঙ্জিয়ার্থেযুবৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ 

অসক্তিরনভিঘ পুত্রদারগুহাদিযু । 

নিত্যঞ্চ সমচিতত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ 

মগ্নি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যতিচারিণী । 

বিবিজ্ঞদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসাদি ॥ 

ধিন্দি নিজের গুণের শ্ল।ঘ! করেন না, ধাহার দত্ত নাই, 'বিনি পরপীন্ড়া বজ্জন করিয়াছেন, যি সহিষুঃ, 

ধিনি সরল, ধিনি গুরুসেবাগরাণ, ধাহার বাহ ও আত্যন্তরীণ শৌচ আছে, যিনি স্থিরচিত্ত, যাহার মন 
সংমত, বিষয়-সমূছে যিনি বৈরাগাযুক্ত, বাহার অহঙ্কার নাই, পুত্র স্ত্রী ও গৃহাদিতে যাহার আসক্তি নাই, 
পুত্র গ্রভৃতির সুথছ্ঃখে ধিনি নিজেকে সুখী বাঁ দুঃখী বল্ষী বিবেচনা করেন না, ইষ্ট ও অনিষ্টে 
ধিনি সমচিত্ত, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়৷ বিনি 'ভগৰানে একান্ত ভক্তি করিয়া থাকেন, ধিনি 
নির্জনে থাকিতে ভালবাসেন, বহুজন্বে সভায় যাহার বিরক্তি, তিনিই জ্ঞানী। 

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বধিত এই গুণ ও লক্ষণগুলির, তত্ব বুবিষ্না আমর! যদি সেই গুণগুলির 
অনুশীলন করি তাহ! হইলে বুঝিতে পারিব জ্ঞান ও ভক্তির গিলনভূমি ফোথাঁয়। 

কর্ম, জান ও ভক্তি, এই ভিলটি পর্থ। কেহ কেহ বলেন যোগ একটি স্বতন্ত্র পথ, কিন্তু তা 



সাধনার তিনটি পথ বা মাগত্রয় . লিণ 
ক 

মনে. করিবার কোনই কারণ নাই। শ্্ীমন্ভাগবতের. টাকায় জীধরস্থামী-পরদুখ সর্ধবজনসন্বাজিড 
আচার্ধ্যগণ যে।গের অর্থ -বলিগনাছেন “উপান্ব*। শ্রীমতগবাগীতায় .প্রত্যেক অধ্যারকে “যোগ”, মানে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । পাতঞ্জল দর্শনের নাম যোগদর্শন। ইহার অপর নাম সেশ্বর সংংখ্য।; পাতঞগ্জল 
দর্শন ছাড়া আরও অনেক প্রকার যোগশান্ত্রের গ্রন্থ আছে। তত্তরশান্ত্রেও 'কুগুলীযোগ' প্রভৃতি অমেক 

যোগের পন্থা। উপদিষ্ট হইয়াছে । যোগকে ক্রি বা কর্মকাণ্ডের অত্ততভূক্তি বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে 
পার়ে। কিন্তু পাতগনদর্শনে যে পূর্ণাঙ্গযোগ আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কর্ম, জান ও তত্র সমন্বয় 

দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবগীতার পূর্ণাঙ্গ যোগের আদর্শও সেইরূপ, তাহাতেও কর্পা, চ্যান ও ভক্কির 

সময় পরিদৃ হয়। 

যোগের দ্বার! নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়, এই জন্তই যোগের এত আমর । 
বর্ধমান পাশ্চাতা জগনের অনেক লোক,-ম্ত্রীলোক এবং পুরুষ, পরশ্বধ্য ও শক্তিকামনায় নানারূপ 

যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং তাহার ফলে কিছু কিছু শক্রিও লাভ করিয়াছেন। যোগসাধনার 

প্রধান কথা, যাহ! পাতপ্ললদশনে কথিত হইয়াছে, তাহ! সার্বজনীন, অর্থাৎ কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, 

সকলেরই প্রয়োজন । : তবে এই প্রয়োজন, ভিন্ন ভিন্ন উপায় সাধিত হইতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা 

চিন্ত শুদ্ধ হইলে সেই নিক্ষল পররগ্গকে ধ্যানের দ্বারা পাওয়। বাগ । স্থৃতরাং সত্যলাভ করিতে হইলে 

প্রথম কাধ্য বহির্ম্থী চিন্তকে অন্থর্থী করা, চঞ্চল মনকে স্থির ও শান্ত করা। চিত্তের শক্তি অলীম 

বলিলেও হয়, সেই শক্তি মামাদের প্রত্যেকেরই অধিকারে রহিয়াছে । আমরা তাহার তত্ব জানিনা, 

আমর! তাহার ব্যবহার জানিনা, এই জন্যই আমর! তুর্বাল ও বিপযন । চিত্তের শক্তি বাহিরের বিষয়ে 

ছড়াইয়া রহিয়াছে । এই শক্তি বদি সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়, তাহ! হইলে তাহার সাহাযো এখন যাহ! 

অনাধ্য বলিয়! মনে হইতেছে, তাহাও করিতে পারা যায় এবং অতি অনায়াসেই করিতে পারা যায়। 

আমাদের পাঁচটি ইন্দিয়, পাচটি ছয়ারের ভ্ায়। তাহাদের ভিতর দিয় বাহিরের বিষয়-জগতের 

ছবি মনের উপর পড়িতেছে, আর মন চঞ্চলভাবে সে বিষয়দমূহের অভিমুখে ছুটিতেছে। আহার, 

বেশভৃষা, অর্থ, পদোক্পতি, মানসম্ত্রম, পুত্রকন্া আরও কত কি। চিন্তা ও উদ্ধেগের শেষ নাই। চিত্তের 
এই চঞ্চলতা-নিবন্ধন, আমি আমার প্রকৃতশক্তির পরিচয় পাই না, আর সেই পরমার্থ সত্য বিনি, 

তারও পরিচয় পাই না। এই জন্তই এই দুর্দশা । মনকে স্থির করিতে হুইবে। পাতঞ্জলদর্শন 

বলিয়াছেন-__“যোগশ্চিন্তবুত্তিনিরোধঃ* চিত্তের বৃত্িলমূছের নিরোধের নাম যোগ। (17910102001 

0% 070 08110610105 01 60 100110) চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে মানুষ আপনাকে চিনিতে পাৰিবে, 

তাহার শক্তি কত তাহা বুঝিতে পারিবে । “্তদা৷ ভ্র্ট$ দ্বরূপেধ্বস্থানম্* চিত্বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে ধিনি 

দরষ্টা তিনি শ্বরপে অবস্থিত হইবেন,-স্তিনি সত্য করিয়া যাছা, তাছা বুঝিতে পারিষেন। আমরা যে 



৮৮ বীরড়ূমি 

এধন গ্বরগ'্রঃ, গনি আমাকে --আমার আমল :৪ খাটি আমদিটাকে ডুলিয়! গিয়াছি, তাই জামার 
এত্র ফ্রেশ, এত বিপদ | চি্ববৃত্িঃ নিরোধ হইলে আত্মলাভ হইবে, আত্মার্শন হইযে। 

কি, দৃঢ়, বিক্ষিপ্ত। একাগ্র ও নিরদ্ধ, চিত্তের এই পাঁচটি অবস্থাঁ। বম, নিয়ম, আর্ট 

প্রাধায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি, ইহার নাম অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহাই রাঁজযোগ অর্থা 
মত প্রকার যোগ বা! ধর্শসাধনার উপায় আছে, এই. উপায় তাহাদিগের মধ্ে রাজা ব| শেষ্ট। 

. আষ্টা যৌগের গত্যেক অঙ্গ যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! যাক্স, তাহ। হইলে দেখা যাইবে, ইনার 

ভিতর কর্ম, জান ও তজ্জি রহিয়াছে । রাজযোগকে অনেকে কর্দুযোগও বলিয়। থাফেন। 

পূর্বে বলা! হইয়াছে মনের শক্তি অনীম। ইচ্ছাশক্কির সাহায্যে মানুষ করিতে পারে না) 

এমন কাজ নাই। যোগশাস্ত্রের গ্রে নানাগ্রকার সিদ্ধির কথ! লিখিত হইয়াছে । কিছুদিন পূর্বে 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাগ্ত লোকেরা যোগসিদ্ধির কথায় বিশ্বাম করিতেন না । কিন্ত আজফাল 

ক্রমে দ্রেষে অনেকেই ইহাতে বিশ্বাস করিতেছেন, আবার অনেকে অল্ল স্ব পরীক্ষা! করিয়াও 
দেখিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাতঞ্জলদর্শনে এবং আরও অনেক গ্রন্থে যোগৈষ্ব্য্য ও যে!গসিদি- 

স্বন্ধে অনেক কথাই বলা হুইগ়াছে। শ্রীমন্তাগবতের একাদশ স্বন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সমুদয় 
লিদ্ধির কথ! কথিত হইয়াছে । 

শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ মহা পানর 
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বৃন্দাবনে শ্রীরাধ 

১। বল্সাস্তর 

একই উপাখ্যান একাধিক পুরাণে বণিত হুইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের বর্ণনায় 
কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের নানারপ উত্তর দ্েওয়! 
যাইতে পারে এবং নানারূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে । বর্তমান কালের স্ধীগণ যে সব 

উত্তর দিয়াছেন, তাহা! আমাদের অনেকেরই জানা আছে। সে আলোচনায় এখন 

প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে চাই পৌরাণিকগণ কি বলেন ? পৌরাণিকগণ বলেন, 
কল্পভেদ ইহার কারণ। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এমন কথা আছে, যাছা অন্য পুরাণে নাই 
এবং যাহার সহিত অন্যান্য পুরাণের সামপ্স্ত করা খুবই কঠিন; অনেক স্থলে অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। | 

্রক্মাবৈবর্তপুরাঁণ কল্লাস্তরের, একথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেই আছে। পপ 
খণ্ডের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নারায়ণ খষি নারদকে বলিলেন  - 

বত্রকল্লে তথ চেয়ং তত্র ত্বমুপবহণঃ ] 

পধশশৎ কামিনীনাঞ্চ পতিগ্ধ্পুজবঃ ॥ 
শরীফের ও বলরামের জন্মকথা! ও বাল্যলীল! বলিতে বলিতে নারায়ণ খি নারদকে 

বলিলেন, হে'নারদ, তুমি যে কল্পে উপহ্হণ নামে পরিচিত গন্ধরবশ্রেষ্ঠ ছিলে, এবং 
তোমার পঞ্চাশটি পত্বী ছিল, এই সব কথা সেই কল্লের। তুমি তখন সেই রমলীগণকে 
লইয়া! আমোনপ্র্ছ্দ করিয়া বেড়াইতে। তাহার পর তুমি: আক্ষার: অভিশাপে দালীপুত্র 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। এই দ্বিতীয় জন্মে বৈফবের 'উচ্ছিউভোজন ও সাধুসজের 



প্রভাবে জ্রীভগবানে তোমার এঁকাস্তিক অনুরাগ জঙ্গে। এখন, এই বর্তমান কলে, 

তুমি ব্রহ্মার মানদপুত্ররূপে. আবিভূতি হুইয়াছ ও দেবাঘয় লাভ করিয়াছ । এই বর্ণন], 
হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্তমান কল্লের পূর্বব কল্লেরও পূর্ব কল্পে যে শ্রীকৃ্চলীলা 
হইয়াছিল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন । 

পূর্ব্ধের কথাগুলি খুব দরকারী কথা । এত দরকারী যে এই কথাগুলিকে চাবির 
মত ব্যবহার করিতে হইবে। ত্াহ। করিতে না পারিলে ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণের বৈশিষ্ট, 
আর শ্রীমন্তাগবতের প্রীবৃন্দাধনলীলার বর্ণনার সহিত ব্রক্ষবৈবর্তের বর্ণনার যে প্রভেদ 
তাহার হেতু বুঝিতে পারা যাইবে না। 

আজ যিনি দেবধি নারদ, ব্রঙ্মার মানসপুত্রে ও ভক্তচুড়ামণি ; আজ যিনি শুদ্ধ” 
তত্র প্রবর্তক, একদিন. তিনি গন্ধবর্ব ছিলেন ও পঞ্চাশশটি রমণী লইয় কামক্রীড়া 
করিতেন। এই কথাটি মনে রাখিয়া সেই উপনহণ গন্ধনরধের মানসিক অবস্থা বেশ, 

দৃঢ়রূপে চিন্ত! করুন। | 
. এইবার ব্রহ্ষাবৈবর্তপুরাণ পাঠ করুন। ্রঙ্মবৈবর্তপুরাণে কামভোগের চিত্র -ও 

কামজ দখলনের বর্ণনা খুবই বেশী। প্রচলিত ভাষায় আমরা যাহাকে “কীাচারস” বলি, 

ত্রক্ষাবৈবর্তপুরাণে তাহার বাড়াবাড়ি অনেক দময়েই আমাদের নিকট অশ্রীতিকর বলিয়! 
মনে হয়। কিন্তু কিকর! যাইবে? বিশ্বপ্রবাহ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জ্রেমে ক্রমে 

বিকশিত ব1 উন্নত হইতেছে । নিজ নিজ মর্যাদাপালনের দ্বারা ভূতসমূহের যে ক্রমিক 
উতকর্ষ সাধিত হয়, পুরা'ণ তাহাকে “স্থান” বলে। এই স্থানতত্ব সত্য। বগুসরে বগুসরে 
যেমন পরিবর্তন ও উৎকর্ষ হয়, যুগে যুগেও তেমনি হয় । আবার মস্বম্তরে মন্তন্তরে এবং কল্পে 
কল্পেও তাহ! হুইয়! থাকে । একদিনের মধ্যেই চারিযুগ, আবার একজন মানুষের জীবনেও 

চারি যুগ। ব্রচ্জার জীবন ও ব্রঙ্ষাপ্ডের জীবনেও দেই একই ব্যাপার চলিতেছে । এই 
যে সাদৃশ্য, ( 4051959 ) পুরাণ বুঝিতে হইলে ইহার তত্ব জান। চাই। উপরেও যাহ! 

নীছেও তাহাই । 45 2১০%৪ 50 0610৭, স্থুলেও যাহা সৃন্সেও তাহাই, ভাণ্ডেও যাহ! 

 ভ্রঙ্ধা্ডেও ঠিক তাহাই. ইহার নাম সাদৃশ্যবিধি--[01)5 [দা ০ £১081969 2170 
(০০19১083050 পৌরাণিকের চিস্তাপ্রণালী হৃদয়ঙগম করিতে হইলে অন্তরমখী- হইয়া 
এই বিধি ছাদয়ঙ্গম করিতে ছইবে। কামের ধবংস নাই, বিশ্বস্গির মূলই কাম। কামই 
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পরিচালক | -এই কাম ক্রমশঃ স্থুল হইতে সৃন্দেন উৎকর্ষ লাপ্ড করে। এই কাম মাঞ্জিত 

(71125100650. ) হইয়া] নব নব মুগ্তি ধারণ করে। এই কাম আমার ভিতর এখন ছে 

স্তরে বা অবস্থায় রহিয়াছে, আমার অনুভূতি ও কল্পনা ঠিক্ সেইরূপ হইবে। প্রীকৃষ- 
লীলা নিত্য, প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া থাকে । প্রপঞ্চের অবস্থাভেদে এই গ্রাকট্যের ব! 

প্রাকট্যের অনুভূতি ও আন্বাদনের ভেদ হইয়া থাকে । অস্তমুখী হইয়া উপবর্ঠণ গন্ধর্ব্বকে 

চিন্ত। করুন, ব্রহ্মবৈবর্তের বর্ণনা বুবিবেন। অন্তুমু্ধী হইয়া! তাহারই আর এক অবস্থা 
অর্থাৎ দেবধির অবস্থা হৃদয়জম করুন, স্তরীমন্তাগবতের বর্ণনা বুষিবেন। ছুই: প্রকারের 
ব্ণনায় প্রতভেদ কেন তাহা বুঝিবেন এবং ক্রমশঃ বুঝিবেন, এই গুতেদ সঙ্গত ও 

স্বাভাবিক । কিন্তু অস্তদূর্্টির অনুশীলন না করিলে ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন নাঃ 

কল্প কি? ব্রক্ষবৈবর্তপুয়াণ হইতেই আমরা তাহার উত্তর পাইব। প্রকৃতি 
খণ্ডের ৫৪ অধ্যায়ে এই সমুদয় কথা আছে। ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ চৌদ্দ 'মন্বস্তর ব! 

এক হাজার চতুষু'গের নাম ক্ষুদ্র কল্প, আর ব্রন্মার রাতির নাম ক্ষুদ্র-প্রলয়। 17091 
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তাহা হইলে আমাকে একটু তপস্যা করিতে হইবে । আমার দিন যায়, রাত্রি আসে 

আবার দিন আসে, রাত্রি আসে । দিন যখন যায়, দিনমণি অস্তুমিত হন, তখন কি জাপনি 

সেই দিনকে ও দিনমণিকে কখনও জিজ্জাস। করিয়াছেন, হে দিবাভিমানী দেবতা, আমায় 

কোথায় রাখিয়া! গেলে ? প্রভাতে উঠিয়৷ রাত্রির অভিমানী দেবতাকে এই কথা 
জিজ্ঞাস! করিবেন । তাহাদের উত্তর পাওয়া যায়। ভারতের দ্বিজগণ উত্তর পাইতেন। 

সেই উত্তর পাইলে আমি অ'মার দেনন্দিন স্্ি, স্থিতি ও প্রলয়ের তত্ব বুঝিতে পাঁরিব। 

নিজের দিবারাত্রি বুঝিলে তখন আ'র ব্রহ্মার দিবারাত্রি বুঝিতে বাকি থাকিবে না। বৌ 

পৌরাণিকের সাধন! । 
ব্রক্ষণো বাসরে রাজন ক্ষুদ্রঃ কল্প: প্রকীর্ডিতঃ। 

 তনত বরঙ্মনিশায়াঞ, কষুতঃ প্রলয়: উচাতে॥ রঃ 
্্থার এই রাত্রির নাম কালরাত্রি। মার্কপ্ডেয় চণ্ডীতে এই মাম পাওয়া ধায়।  মার্কগডেয 
ধাধি সপ্ত 'কল্পজীবি। এই কল্প, ক্ষুত্র কল্প বা ব্রহ্মার একদিন ।'' মার্কপডেয়' খঁধির এক 
এফ বৎসর আমাদের এক এক মনবস্তর। জনস্ততরক্মচৈতণ্য ধারণা করার পূর্বেধ মার্কঙেয়- 



ষ বীরভূম 

ই চৈত্তস্তের ধারণা করুন। শ্রীকৃফচৈতম্যের উপাসনার প্রারস্তেই মার্কগেয়-চৈতগ্যের চিন্ত! 
করার র্যবস্থা শ্রীরপগো ্বার্মী লুভাগবতা স্বৃতগ্রস্থে দিয়াছেন। আর আমাদের প্রত্যেক 
শুতকর্ম্ের প্রারস্তে ঘন্টা মার্কগডয়ের পুজার বিধান । 

বেদে যাছাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলে তাহা৷ ত্রঙ্মার পঞ্চাশ 'বসরে হইয়া থাকে । 

এবং পঞ্চাশদাবে তু গতে চ ব্রহ্ষণো নৃপ। 
দৈনন্িনত্ত প্রলয়ে। বেদেষু পরিকীপ্ডিতঃ ॥ 

এই দৈনন্দিন প্রলয়কে মোহরাত্রি বলে। 

একশত রসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই ব্রাঙ্গী শত বর্ষের অবসানে ব্রহ্মার নিপাত 

হয়। ইহার নাম মহাকল্প। ব্রক্মার নিপাতের পর যে প্রলয্কের অবস্থা তাহার নাম 

মছারাত্রি। এই মহাকল্প ও মহারাত্রি একত্র করিলে ষে পরিমাণ সময় হয়, তাহ! প্রকৃতির 

এক নিমেষ |. এই নিমেষ ধরিয়। শতবর্ষ গণনা করিলে যে সময় হয়, তাহার অবসানে 

প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে । 

জনস্তের চিন্তা করিতে হইলে প্রথমেই « অনন্ত কাল ও অনস্ত দেশের চিন্ত। কারিতে 

হইবে। সুতরাং এই প্রকারে সময়ের হিসাব কর! নিতান্তই স্বাভাবিক । ভারতের 

পৌরাণিকগণ এই প্রকারেই অনন্তকে অনন্তকালের সাহায্যে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
অনন্তকালের বুকে কোন ঘটনাই নূতন হইতে পারে না। এখন যাহা৷ ঘটিতেছে, 

তাহা! যে আর কখন ঘটে নাই, এই প্রথম ঘটিল, ইহা হইতেই পারে না।: প্রত্যেক 

ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। অনন্তকালের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দেশ বা অসংখ্য ও 

অগণ্য ব্রঙ্গাণ্ডের চিন্তাও ম্বাভাবিক। প্রত্যেক ঘটনাই অসংখ্যবার ঘটিয়াছে। 

এই তিন প্রকারের অসংখ্য ও অগণ্য। কাল, দেশ ও ঘটন|। ঘটনার নামই 

নিমিত্ত বা পান্র। তিনই অসংখ্য । মানবের পক্ষে কোন অবস্থায় এই প্রকারের ভাবনা 

আদিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন পুরাণ পড়বার সময় স্ভাবতঃই মনে হয়। এই প্রকারের 

ভাবন! সঙ্গত ও প্রয়োজন কিনা, এই গ্রশ্ন তুলিয়। অনন্ত-প্রসারী মানব-মনের অবাধ গতি 
সঙ্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই প্রকারের ভাবন! পৃথিবীতে অনেকেরই 
মনে জাগিয়াছিল। ধাহাদের মনে খুব ভাল করিয়! জাগিয়াছিল এবং বীহার! নির্ভয়ে এই 
ভাবনার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তীছারাই ভারতের পৌরাণিক থধি। বেদে আছে 



বৃন্দাঁবনে রাধা ৫ 

_ “ষধাপুর্ববমকল্লয়ত”। ব্রন্া সট্টি করিতেছেন, নূতন কিছুই, স্থপতি করেন নাই। অনন্তের 
*.বুকে নৃতন কিছুই নাই। প্রত্যেকেরই অসংখ্য ও অগণ্য স্থান ধাহাতে আছে, তিনিই অনন্ত। 

কাজেই পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুস্মৃতি অবলম্বন করিয়া ব্রক্গা স্্তি করিতে- 
ছেন। 12611791136 071105109, 

এই অনন্তের চিন্তায় ও আলোচনায় কল্পনা! ব্যতীত মানুষের অন্য কোন বৃত্তি 

আপাততঃ কাধ্যকরী নহে। একালের কোন পগ্তলোক বিনি প্রত)ক্ষের এই 

প্রয়োজন বা ব্যবহারকে ই একান্তভাবে সত্য বলিয়! ধরিয়া লইয়াছেন, তিনি বলিবেন,-_-"এ 

যে নিছক কল্পনা” । বেশ কথা । ইহা কল্পনা । কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? তিনি 

বলিবেন,--“ইহা যখন কল্পনা, তখন মিথ্যা । মিথ্যার জাল বুনিয়া কি হইবে?” এইখানেই 

মতভেদ, দুর্জয় মতভেদ। আমরা যেন সত্য পাইয়াছি, সত্যকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়। 

তাহাকে আয়ত্ত করিয়াছি! এই ধারণাই আমাদের সর্বববিধ সর্ববনাশের মূল। সত্যকে 

আমরা এখনও পাই নাই । যাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়! আমর!1 অহঙ্কার করিতেছি, তাহা 

ব্যবহারিক সত্য, পারমাধথিক সত্য নছে। সুতরাং “কল্পনা” মিথ্যা নহে । একটা নির্দিষ্ট 

সীমার মধ্যে এক প্রকারের কল্পনা মিথ্য। হইতে পারে। সীম! বাড়াইলেই আগেকার সত্য 

মিথ্যা হয়, আর আগেকার মিথ্যা সত্য হয়। ইহা! বুঝা কঠিন নহে। অনন্তের বুকে সর্ববাবধ 
কল্পনারই স্থান আছে; ইহা ও বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাছা কল্পনা, তাহাকে হঠাৎ মিগয 

বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সত্য করিয়৷ অনস্তের 

উপাসনা করিতে পারিবেন না। সীমার মধ্যে বাধা পড়িয়! াইবেন। 

মানবাত্মার অসীমদর্পণে অনন্তের প্রতিবিম্ব পড়িতেছে। এই প্রতিবিম্ব অগণ্য 

বৈচিত্র্যময় । মানুষ স্বরূপে নিত্য ও অনন্ত, কিন্তু সে এখন নিজেকেই ভুলিয়া রহিয়াছে। 

চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, দেহ, প্রভৃতি লইয়া মানুষ একটা গোলযোগের ভিতর 

রহিয়াছে । কিন্তু এই গোলযোগ ব৷ অবিষ্ভ।র ছুঃম্বপ্ের মধ্যেও সেই অনস্তের প্রতিবিশ্ব 

পড়িতেছে। কিন্তু দর্পণ বন্ধুর হইলে গ্রতিবিন্ব যেমন বিকৃত হয়, সাধারণ মানবের চিত্র 

দর্পণে অনস্তের প্রতিবিদ্বও সেইরূপ বিকৃত ও বিসদৃশ। অনন্তের প্রতিবিদ্বপাতের দ্বারাই 
মানবের কল্পনাশক্তি উদ্বোধিত হয়। সাধারণ মানুষের কল্পনা সিদ্ধ কল্পনা নহে, কারণ 

তাহার চিত্তদর্পণে অনন্তের বে প্রতিবিদ্বপাত হয় তাছা নিখুত প্রতিবিদ্ব নছে। এই 



৬. হীরভূমি 
কল্পুনাশক্তি আমি ধদি হারাইয়, বসি বা চেষ্টা! করিয়া সন্কুচিত করি, তাহ! হইলে আমি 

ক্ষতিগ্রান্ত হইব ও 'আতবঘাতী হইব। এই কল্পনার অনুশীলনের জন্য. সাধন! আবশ্যক 1. 

এই সাধনাই সর্ববোহম। 

মানুষের বৈজ্ঞানিকী শক্তি বা বৃত্তি আছে। এই শক্তির' অনুশীলন চলিতেছে। 
গণিত হইতে আ(রস্ত করিয়া যাবতীয় ব্যবহারিক বিষ্তা (7:90 90157)96) এই শক্তির 

অনুশীলনে সাহায্য করিতেছে । খুব ভাল কথ!। এই শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হউক । 

কিন্তু এই শক্তি বা বৃত্তি ছাড়া মানুষের কি জার কোন শক্তি বা বৃত্তি নাই? কে বলিলঃ 

আরও অনেক শক্তি বা বৃদ্তি আছে। . | 

| মানুষ কবি হয়, মানুষ দার্শনিক হয়, মানুষ সাধু বা মহাপুরুষ হয়। একজন কবি; 
একজন দার্শনিক বা একজন মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ নরনারীকে যুগ যুগ ধরিয়া কল্যাণের 

পথে পরিচালনা করেন। তীহার। যে মানবজাতিকে উন্নীত করেন, মানবের কোন্ 

শক্তির অনুশীলনের ভ্বারা? এখানে মুলত কল্পনাশক্তিরই জাগরণ ও হুদয়বৃত্তির 

প্রসারণই দেখিতে পাঁওয় বায় । .স্ৃতরাং কল্লনাশক্তিকে অবজ্ঞা. করিবেন না । . কল্পনা- 

শত্তির কার্ধযকে মিথ্যা বলিবার দুঃসাহস বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করুন| তাহা হইলে 

ভারতের ও প্রাচীন জগতের পৌর়াণক খধিগণের চিন্তা- 5805 ও সাধনপ্রণালীর মন্মন 

কিয়তপরিমাণে বুবিতে পারিবেন । 

গ্রথমে অনন্তের চিন্তা করুন। -দেশ ও কালের মধ্যে এই. অনন্তের লীলা. দর্শন 
করুন। যাবতীয় ঘটনাই অগণ্য ও অসংখ্যবার ঘটিয়াছে, ইহ! আপন! হইতেই হৃদয়মধ্যে 

রা উঠিবে। প্রত্যেক ঘটনারই চারিদিকে ষেন লেখা রহিয়াছে-_-'আমি টি নহি, 
সংখ্যবার আমি ঘটিয়াছি, এবঃ অগণ্যবার আমি 'ঘটিব 1 

কিন্ত, আমার যে একটি প্রয়োঞ্জনীয় কাজ রহিয়াছে । ঘটনাটিকে আয়ত্ত করিতে 
ছইবে। যতক্ষণ তাহ! ন পারিব, ততক্ষণ আমার নিস্তার নাই। যদিও অসংখ্যবার ঘটি- 
যানে, কিন্তু ঘটনাটি একই ঘটন!। কাজেই ঘটনাটির যাহা! প্রাণ, আত্মা বা. তন্ব, তাহা এক, 

কিন্তু প্রকাশগত পার্থক্য থাকিতে পারে। এই বন বা বিচিত্রের মধ্যে একই রহিয়াছেন। 

তত্ব কত প্রকারে কল্িত হইতে পারে, ভাহা চিন্তা করিলে আমরা কল্পভেদের তাতপ্্য্য 

তুঝিতে পারিব। হঙ্দি কেহ বলেন-_ইহা কল্লমা, কেবল কল্পনা 77510 1709 217910101 



বৃন্দাবনে আরাধ! ধ 

তাহ! হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্ত্ব, তাই বলিয়া যদি কেছ 

বলেন, “ইহা! মিথ্যা তাহা হইলে যথেষ্ট আপত্তি আছে। সত্যকি, মিথ্যা কি, এই 
লইয়া অ'লোচনা চলিবে এ৭ং পূর্বে যে কথাগুলি বলা হইল, তাহাই আবার নৃদ্ধন করিয়া 
বলা হইবে +_+মর্থাৎ পুর্বেরাস্ত কথাগুলির কল্পান্তর হইবে। কল্পনাভেদ কি, তাহা জার 
বুঝাইতে পারা যাইবে নী, পূর্বে যে চিন্তা ও অনুভব প্রণালী বলা হইল, তাহার অনুশীলন 
করিলে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে। 

২। শ্ীরাধার আবির্ভাবের পূর্ববকথা 

প্রীবৃন্দাবনে, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার আবির্ভাবের মূলে এক কলছ ও অভিশাপ। 
প্রীকৃ। বন্বল্লভ। এক পুরুষ বু গুকৃতির সহিত ক্রীড়া! করেন। আজ 
বিরজার সহিত ক্রীড়া হইতেছে--এমন সময়ে তথায় ্রীরাধিক। উপস্থিত! বিরজ| 

ভয়ে *দী হইলেন। শ্রীরাধিক1 শ্রীকৃষ্ণকে ভণ্সনা করিতে লাগিলেন। স্ুদাম 

গোপ শ্ত্রীরাধার পুত্র আবার শ্রীকৃষ্ণের সখ! । তিনি শ্রীরাধার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ 
হইলেন । ব্রীণাধা স্ুুদামকে শাপ দিলেন__“তুমি অনুর হও” । সুদামও শ্রীরাধাকে 

শাপ দিলেন__“তুমি পৃথিবীতে গোপকন্া হইয়৷ জন্মগ্রহণ কর। ভগবান্ ভূভার হরণের 

জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন ও তোমার সহিত মিলিত হইবেন।” শ্রীরাধার অভিশাপে 

সদাম শঙ্খচুড় হইয়াছিল। শ্্রীরাধার আবির্ভাবের ইহাই আদি কথা। 
্রহ্ষাবৈবন্ত্পুরাঁণের এই আখ্যায়িক। পাঠ করিয়া অনেক ভক্তই প্রশ্ন করিয়াছেন। 

তাহাদের প্রশ্নের করণ, এই ক্রোধ ও অভিশাপ । ক্রোধ ও অভিশাপ পুরাণের জর্ববত্রই। 

স্বর্গ ও মর্ত্যের সহিত যেখানেই সম্বন্ধ স্থাপনা করিতে হইবে, সেইথানেই ক্রোধ ও অভি- 
শাপ ৷ ইহাই পুরাণের সনাতন ব্যবস্থা । বৈকুষ্টের সহিত ব। গোলোকের সহিত মর্তোর 
সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে, বৈকুণ্টের বা গোলোকের বস্তুকে মর্ত্যে আনিতে হইবে, সেতু 
প্রয়োজন । ক্রোধ ও অভিশাপ সেই সেতু । সনকাদি খধির ক্রোধ ও অভিশাপের 

ফলে জয় বিজয়ের অস্্রযোনিতে জন্ম, আর ভগবানের যোদ্ধ বেশে ম্ত্যলোকে জাবির্ভাব 
অতএব এই ক্রে'ধ ও অভিশাপের কথা একটু ভারা দরকার । নাটকেও তাই। 

শকুস্তলায় দুর্নিসার ক্রোধ ও অভিশাপ। 



৮ . “ বীরষ্টমি 

৩। ক্রোধ ৪ অভিশাপ 

পোয়াঁণিক উপাখ্যান সমূহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে স্থ্িভত্ব জাম। আবশ্বাক।' 
শৃষ্টিতত্বের মূলকথাগুলি পৌরাণিক মানিয়! লইয়! সেই তন্বের সাহায্যে লীলাদর্শন করিয়া- 
ছেণ ও বর্ণন| করিয়াছেন। স্ষষ্টিতস্তবেও কল্পভেদ আছে, তবে মূলকথায় মততেদ নাই। 

বিমি মুল তিনি পরব্রহ্ম, তিনি অন্দে, ভাষার সাহায্যে তাহার ম্বরূপের প্রতিবিদ্বেরও 
প্রতিবিদ্ব প্রকাঁশিত হইবঝর নহে। তিনি এক। এই এঁক্যের ভিতরে সর্বববিধ অনৈক্য 
ঘা বৈচিত্র্যের স্থান আছে। ৭0715 11710 ০০-01:011)8155 9৪]1 015675100 তিনি এই 

বৈচিত্রের মধ্যে থাকিয়াও ইহার অতীত, এই সমষ্টির বহিভূত। এই এক অদ্বিতীয় 
পরব্রঙ্গ নিজেকে সীমার ভিতর আনিয়াছেন। এই সীমার ভিতর প্রবেশ বা আগমনই 

বিরজার সহিত বিহার। আমাদের চৈতগ্যের সমুদয় অবস্থাগুলি মনোযোগ সহকারে চিন্তা 
করিলে এই দুরূহ তত কিছু কিছু বুঝিতে পারা ধাইবে। স্বরূপে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়! 

আছি, মকলই দেখিতেছি অথচ বিশেষ করিয়া কিছুই দেখতেছি না, সকলই আছে অথচ 

যেন কিছুই নাই, আমি যেন থাকিয়াও নাই, এই এক অবস্থ। তাহার পর একটা 

কিছুতে দৃষ্টি ( ঈক্ষণ ) বা মনোষোগ্ণ অবরুদ্ধ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সেই বিষয়ে 
সঙ্গ বা প্রীতি, তাহার পর কামের উদয় হইল, কাম প্রতিহত হইল ক্রোধ হইল। আমাদের 
এই প্রকারে ক্রে'ধের উদয় হয়, ভগবদগীতায় ইহা! বণিত হইয়াছে। ৰ 

একজন কবি তাহার নিজের ভাবে বিহবল হইয়া রহিয়াছেন। ইহাই তাহার স্বরূপ । 

তাহার পর ক্রমশঃ হঠাত এক অমরকাব্যের আভাস ব1 চিত্র তাহার মনে জাগিল। ভিতরে 

ভাব ও ভাবোম্মা্দ থাকিল, কিন্তু তিনি সীমার ভিতর আসিলেন, একটি নির্দিষ্ট বিষায়ে 
ত্রাার মনোযোগ অবরুদ্ধ হইল। বিশ্বশ্রষ্টাও যে কবি। বেদে তীাহাকেও কবি বল! 

হইয়াছে, জবার স্ৃপ্টিকর্তী ব্র্জাকেও শ্রীমন্তাগবতে আদিকবি বলা হইয়াছে । সত্যই 
তিনি কবি, প্রকট বিশ্ব প্রপঞ্চ, এই কোটি কোটি ত্রহ্মাণ্ডের শ্রেণী তাহার মহাকাব্য, 
এক এক সৌরমণগ্ডল এক একটি সর্গ, এক একটি গ্রন্থ যেন সেই মহাকাব্যের এক একটি 
চরণ, আমর! ষেন সেই মহাকাব্যের একটি একটি শব্ধ । 

অঙগীম স্বরূপে সীমার রেখাপাতই বিরজার সহিত বিহার। শ্রীরাধার সহিত কলহ 



বৃন্দাননে জ্ীরাধ। ও ৯. 

ও স্বরূপ সীমার রেধাপাত বা একটি স্বাতন্ত্-বোধের কল্পানা। এই কলহ অবশ্য প্রেম. 
কলহ। মিলনকে মধুরতর করার জন্যই এই কলহ। আদর্শও বাস্তব, ভাব ও ভব 
বিণোগা। ৪0 0০৮71, এই দুইয়ের মধ্যে সংমগ্রস্যসাধনের যে প্রয়াস ও পক্ছতি, তাহাই 
অভিশাপ । আপাততঃ সংক্ষেপে ই এই বড় কথাটি বলা হইল। ইহাও অন্তদরিসম্পার 
তইয়! নিগের তেতো ক্রিয়া আলোঁচনা করিয় বুকিতে হইবে | 

৪ | শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাহার হেতু 
বরাহকল্পে রন্ধদ্ধরা দৈত্যভারে গীড়িতা। হইয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ধ্রঙ্গার্ক নিকট - 

গমন করিলেন। ব্রহ্মা সকল কথ! শুনিয়া কৈলাস-শিখরে মব্বাদেবের নিকট' গেলেন: 
মহাদেব ও পার্বভী সকল কথা শুনিলেন। তাহ।র পর ত্বয়ন্য ব্রহ্মা ও মহেশ্বর ধর্শের 

সহিত গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গেলেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের স্তব-স্ত্রতি শুনিয়া বলি 
লেন_-“আমি ভূভারহরণের জন্য আবিভূত হইব। তোমরা সকলে অংশে পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ কর।” তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ গোপগে।পীগণকে ডাকিয়! বলিলেন-_“যাঁও, 

তোমরা সকলে অবতীণ হও ।৮ শ্রীরাধিকাকেও অবতীর্ণ হইতে বলিলেন। 

শ্রীরাধিকার পিত৷ বৃষভান্ রাজ], মাতার নাম কলাবতী। কলাবতী লক্গমীরূপ! 
ও পিতৃগণের মানস-কন্যা, ভুূর্ববাসা খধষির শাপে মনুষ্য জ্ম লাভ করেন। ব্রঙ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে এই স্থানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ'জন্মখণ্ড ষষ্ট অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে বিষুর, নারায়ণ, 
নরন।রায়ণ খষি প্রভূতি, রাধিকেশ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে এই সময়ে লন হইলেন। ব্রক্ষ 

প্রভৃতি ইহ! দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। , 

শ্রীকৃফ্চৈতন্য মহাপ্রভু গোস্বামীপ।দগণের দ্বার শ্রাকৃষ্ণসম্বন্ধে যে তত্ব প্রচারিত 
করাইলেন, শ্রীচৈ চন্তচরিতান্ধতে আমরা তাহার প্রায় সকল কথাই দেখিতে পাই 

জ্বীচৈতন্বচরিতাষুতে আছে-- 

. পৃর্ণভগবান্ অবতরে যেই কালে। 

আর সব অবহার তাতে মাসি মিলে ॥ 

নারায়ণ চতুবুঠহ মংন্তাগবতার। 

যগমনন্তরাবতার যত আছে আর ॥ 



১৫ | , ববীরভূমি 

পভে আমি কৃষ্চ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ । 

&ঁছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ 

অতএব বিধু। তখন কৃষ্ণের শরীরে । 
বিষুু্ারে করে কৃষ্ণ অনথরসংহারে ॥ 

্রঙ্কবৈষর্তের কথাই এখানে আরও বিস্তারিতরূপে বলা হুইগাছে। কিন্ত শ্ীকৃষের 

জীবম্দাবনে আবিভূতি হইবার যে অন্তরঙ্গ হেতু গ্রীচৈতগ্বচরিতান্বতে কথিত হইয়াছে 
তাহা ব্রগ্কবৈবর্তপুরাণে নাই। সেই অন্তরঙ্গ হেতু এই। অন্থরবিমাশ করিয়া ডূভার 
হরণ করা স্বয়ং ভগবানের কার্ধ্য নহে। » টহা! স্থিতিকর্ত। বিষুর কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ যে 
অন্থর বিনাশ করিয়াছেন) উহা ঠিক্ শ্রীকৃষ্চের কাধ্য নহে। স্থিতিকর্তা বিষুও শ্রীকৃষ্ণের 

দেছে ছিলেন, তিনিই অন্ুর বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে স্বয়ং ভগবানের কার্ধ্য 
কি? আ্ীচৈতহ্য চরিতামবত বলিতেছেন__ 

গ্রেমরস-নি্ধ্যাস করিতে আস্বাদন । টু 

রাগমার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 

রসিকশেখর কৃষ্জ পরম করুগ। 

এই ছুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদগম ॥ 

এশ্ব্যাজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিভ। 

এশ্ব্য্য শিথিল প্রেম নহে মোর গ্রীত ॥ 

এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ রাগমার্গ ভক্তি প্রচার করিবার জন্য আবিভূতত হইয়াছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উদ্দেশ্য -_ 

ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। 

রাগমার্গে ভঙ্গে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম ॥ 

প্ীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবংন লীলায় অবতীণ হওয়ার এই উদ্দেশ্য ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণে নাই। 
্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ বিধিমার্গেরই উপদেশে পরিপূর্ণ এবং ক্রাক্ষণ-শাসিত কর্মকাণ্ড 
্রক্ষটৈর্তপুরাণে পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রক্গবৈবর্তপুরাণের সহিত শ্রীচৈতম্থা 
চরিতাম্বতের মতের এই গ্রভেদও স্মরণ রাখা আবশ্যক | 
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শ্রীমস্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব 

শ্রীমস্তাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে 
তাহা র্হস্যাবৃত। শ্লোকৃগুলির স্পফটীর্থ গ্রহণ করিলে যাহা পাইৰ, গোস্বামীপার্গণের 
টিকা পড়িলে অন্যরূপ অর্থ, পু যাইবে । শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনার সহিত ব্রঙ্গাবৈবর্তের 
বর্ণনার প্রভেদও অনেক |“ 

প্রথম প্রভেদ এই | ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণে আছে ব্রক্গা শিব ও ধর্ম) এই তিনজনে 
গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৃথিবীর ছুঃখের কথা জানাইতে গেলেন । শ্রীমস্তাগৰতে 
আছে ব্রহ্ষ! দেবগণকে এবং মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরপয়োনিধির তীরে গমন করিয়া 

পুরুষসূক্তের দ্বারা সর্ববকাম-বধুক বা সর্ববক্রেশ-নিবারক পুরুষের উপাসনা কঙ্ধিতে 
লাগিলেন । ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে আছে ব্রহ্মা প্রভৃতির সহিত শ্ত্রীকৃষ্ের সাক্ষাৎ কথোপকথন 
হইল, কিন্ত্বু শ্রীমস্ভাগবতে আছে দৈববাণী হইল, ব্রহ্মা তাহা শুনিতে পাইলেন ও অন্যান্য 
দেবতাগণকে তাহা বলিলেন । শ্রীমস্তাগবতের টিকাকার গোস্বামীপাদগণ বলেন ব্রচ্গ প্রস্ভৃতি 

স্সীরোদ-সাগরের তীরে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদসাগরের মধ্যে শ্েতদ্বীপে যে তগবৎ-পুরী 

আছে, ব্রহ্মা প্রভৃতি সেখানেও যাইতে পারেন নাই। কারণ এ ভগবগুপুরী সাতিশয় 

ছুল্লতি। ব্রহ্ম! ক্সীরোদশায়ী বিঞুুকেই আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈববাণীতে জানিলেন 

স্বয়ং ভগবান্ই আসিবেন। 

দ্বিতীয় প্রভেদ এই, ব্রহ্মা যখন দৈবধাণীতে জানিতে পারিলেন পরমপুরুষ 

আঁবিভূর্ত হইবেন, তখন তিনি দেবগণ/,ক বলিলেন সেই পরমপুরুষের প্রিয় কার্ধ্য-সাধনের 
জন্য দেবরমণীগণ জন্মগ্রহণ করুন। শ্রীমন্তাগনতে গোঁপগোপীগণের কণা আছে, কিন্ত 

তাহাদের আবির্ভাবের কথা নাই। মধুর-রসবতী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী স্থানীয়া 

গোপিকাদিগের প্রসঙ্গ আছে, কিন্ত তাহাদের নাম নাই। এই পার্থকাগুলি জালোচন! 

করা আবশ্যক। ইহা! হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্র্নের তন্ব ও সিদ্ধান্তসমূহ উত্তমরূপে 
বুঝিতে পারা যাইবে "এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা! ভক্তগণ কত প্রকারে আলোচন। 
করিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পার! যাইবে । ধাহা হউক ব্রঙ্গাবৈবর্তপুরাণের উপাখ্যান 
জন্ুসরণ করা যাউক। 



৫1 জীকৃষ্ের মিলন 

.. 'স্ীকফের, তাবির্ভাবের চতুদ্দশ বৎসর পূর্বে স্তীরাধার আবির্ভব হুয়। হশোদাঁর 
মহোরর জোত! রায়ণ | .দ্বাদশ বৎসর যখন বয়স, তখন শ্রীরাধার রহিত রায়াণের বিবাহ 
হয় । এই বিবাহ সম্য করিয়া শ্ীরাধার সহিত হয় নাই, ছায়ার সহিত বিবাহ হইগ্লাছিল। 
রাযাণ শ্রীকষেন অংশস্বরূপ | 

-  র্লঙ্ধবৈষর্্পুতাণে.কখিত হইয়াছে, গর্গাচার্য যে অময়ে নন্দগোকুলে শ্রীকৃষ্ণের ও 
র্রামের নামকরণ করিতে আসেন, সে সময়ে তিনি নন্দ মভ/রাজকে শ্রীরাধার তত্ব 
আম পুর্বিবির বলিয়াছিলেন। গর্গাচার্বা বলেন_-একই তধ লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে দুই 
মুর্তি .ারণ র রিয়া, আরির্ভত হইয়ছন । গোলোকের অভিশাপের কথাও গর্ণাচ।্যয 

নন্দমথারাজকে হলেন। সেই হইক্কেই-নন্দমহা রাগের দৃষ্টি ও মনোযোগ শ্রীবাঁধার প্রতি 
ছ্বি। তাঁহার পর একদিন নন্দমমহীরাজ শ্রীকৃঞ্ণকে সঙ্গে লইয়া বুন্দাবনের নিকটবন্তীঁ 
ভাঙখীরব,ন গোঁচারণ. কৰ্ত্েছিলেন। কৃষ্জ তখন নিতান্ত শিশু। এমন সময়ে 
ভ্রীকের মায়ায় আক।শ মেঘাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও ভীষণ 
গজ্গঞ্জন আরম্ভ হইল। শিশু কৃষ্ণ ভয়ে কাদিতে লাগিলেন। ইহ] অবশ্য তীহার 
মা91 নন্দম্মহারান্ত নিতান্তই বিব্রত হুইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে শ্রীরাধিকা তথায় 
উপস্থত। শ্রীরাধিক!কে দেখিয়া নন্দ সাঁতিশয় বিল্ময়াপন্ন হইলেন । এসময়ে এস্থানে 
সীরাধার অগমন একেবারেই অসম্ভব । | 

ননমহারাজ ্রীরাধার তত্ব জানিতেন। গর্াচার্স্যের নিকট ষকল কথ! শুনিয়া- 
ছিলেন। শ্রীরাধাকে এই সঙ্কটের সময় হঠাৎ দেখিতে পাইয়। অশ্রুপূর্ণলোচনে ও নত- 
মন্তকে উরাধিকাকে লিলেন_-+"দেবি, গর্গমুনির নিকট আপনার মহিম। যহুকিঞ্িতি 
'লংনিতে পারিদাছি। আপনি লক্ষ্মী অপেক্ষাও হুরির প্রিয়পাত্রী। গোঁকুলবিহারী এই 
স্কুবই ছরি। - জ্ধাঁপনি আপনার প্রাণনাথ হরিকে গ্রহণ করুন।” 

+ই- বন্ধিয়া গোপর/জ নন্দ রোদনপরায়ণ জ্ীকৃষণ/কে- শ্রীরাধার ক্রোড়ে নমর 
-ক্ষরিলেদ.। ঝরা ধিক! ্ ীকৃষণকে ক্রোড়ে লইয়! দু'র চলিয়া গেলেন। স্ত্রীকৃফের মায়ায় 
মণিময় রাসম গুল নির্ট্িতহইল। শ্রীকৃষ্ণ আর বালক নহেন। তিনি কিশোর মুস্তি 
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ধারণ করিয়াছেন। শ্রীরাধ।কৃষ্ণের কথোপরুথন হইতেছে, এমন সময়ে ব্রচ্ধা আগিয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উভদ্বের চরণে প্রণাম “করিয়া স্তব পাঠ করিলেন। 
তাহার পর হোমানল প্রজবলিত হইল । ব্রক্মা রাখাকৃঞ্চকে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদ- 
বিখিমতে মন্ত্রপাঠপূর্ববক রাঁধাকে কৃষ্ণের বামে বসাইলেন এবং পিত। যেমন করিয়া কন্যা 
সম্প্রদান করে,.ঠিক সেই প্রকারে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন । ব্রজ্জার 
পৌরহিত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যথাবিধি বিবাহ হইয়া গেল। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ আবার শিশু 
হইলেন, শ্রীরাধিকা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া! লইয়া গিয়া যশোদাকে দ্রিলেন। ইহার পর 
হইতে শ্রীরাঞ! নিজের ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়! নিত্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসমগুলে বিহার 
করিতে লাগি.লন। | 

্রঙ্মবৈবর্তপুরাণ হইতে যে উপাধ্যান লিখিত হইল তাহ! প্রীকষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ 
অধ্যায়ে আছে। তাহার কয়েকটি জোক নিলে দেওয়া হু্টল। প্রীকৃষ্ণের মায়ায় আকাশ 
ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে-- , | 

মেঘাবৃতং নভো! দৃষ্। শ্তামলং কাননান্তর্ম্। 

ঝঞ্চা বাতং মেঘশব্বং বজ্রশন্দঞ্চ দারুণম্॥ 

বুষ্টিধারামতিস্থলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্। 
দৃষ্টেবং পতিতস্বন্ধান্ নন্দো৷ ভয়মবাপহ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ কাদিতেছেন, নন্দ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে তথায় স্রীপাধিকা আসিয়া 
উপস্থিত! 

এতশ্সি্নস্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্। 

গমনং কুর্বতী রাজহংসখর্জনগঞ্জনম্ | 

শরংপার্কণচন্ত্রীভ-_চারুবন্তুামনোহরা। 

শরনাধয 'হুপল্ান!ং শোভামোচনলোচনা ॥ 

নন্দ মহারাজ প্রীরাধার' ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে দিজেন। 
ইত্যুক্ত। স দদৌ তন্তৈ রুদস্তং বাহকং ভিয়।। 
জগ্রাহ বাপকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ ॥ 

ত্র্গবৈবর্তপুরাণের বর্ণনার সহিত ভ্রীজয়দেৰ গোস্ব!ষীর শ্ীগীততগোরিন্দের প্রথম শ্লোক 
তুলনীয় । শ্ীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক এই । . 



১৪7 বীরকঁমি 

মেতৈর্মেছ্রমন্বরং বন চবঃ হাম মাল ক্রমৈ- 

নক্তং' ভীরুঃয়ং তদেব তদিমং রাধে গৃহং গাপর়। 

ইথং নন্দনিদে*তশ্চলিতয়ে! প্রত্যধ্বকুগজদ্র মং 
রাখামাধবয়ের়্স্ত যমুনাকুপে রহঃ কেলয়ঃ ॥ 

এই শ্লোকের সাধা;ণ অর্থ বা স্পষ্টার্থ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুরূপ । মেঘদমূুহের দ্বারা 
গাঢ়সিগ্ধ আকাশতল, বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে তমালবৃক্ষসমূহের দা); রাত্রিকালে ভীরু 
হয় অর্থা ভয় পায় এই ছেলেটি । অতএব হে রাধে, ইহাকে বাড়ী লইয়া যাও। নন্দ 
মহারাজের এই আদেশে পথসমীপবর্তী কুপ্রের অভিমুখে প্রচলিত রাধাম'ধবের যমুনা- 
তটের নির্জন বিহারসমূহ জয়যুক্ত হউক। 

স্রীগীতগোবিদ্দের একজন প্রাচীন টিকাঁকার পুজারি গোম্বামী। ইনি শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যমহা প্রড়ু কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ুবসম্প্রদায়ভূত্ত, ইহ! তাহার টিক পড়িলেই বুঝিতে 
পারা যায়। অনুলন্ধান করিয়। যতদূর জান! যায় তাহাতে মনে হয় ইনি শ্রীগোপালভন্রের 

শিষ্য এবং শ্রীবৃন্দাঁননে বিয়া এই টিক। রচন! করিয়'ছিলেন। 
পুজারি গোস্বামী এই শ্লোকের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এইরূপ। 

লীল! ব্যাখ্য। করিবার পুর্বে প্রথমে তত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। তত্ব না জানিলে লীলা 

বুঝিবার উপায় নাই । সেই তত্ব এই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, আর শ্রীমতী রাধিকা 

সর্ববলক্নীময়ী । “নন্দনিদেশ” কথার অর্থ নন্দমহারাজের নিদেশ নহে। পনন্দশ্চাসো 
নিদেশশ্চেতি নন্দনিদেশঃ৮-_-ইহার অর্থ আনন্দকর সখী বচন। “নক্তং ভীরুঃ” ইহার 

অর্থ-__ পূর্নধরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্তরীযাধার সহিত ছিলেন না, অতএব কৃষ্ণ অপরাধ করিয়াছেন, 
এই অপরাধ স্মরণ করিয়া তীহার মনে ব্যথ! হইয়াছে। শ্লোকটির অর্থ-_হে রাধে শ্রীকৃষ্ণ 
পুর্ববরাত্রিতে অপরাধ করিয়! ভয় পাইয়।ছে, অতএব তুমিই তীহার নিকট ঘাও। যদি 

বল জ্যোত্স্বাময়ী রাত, পথে অনেক লোক কেমন করিয়া যাইব? তাহা বলিতে পার 

না। স্সি্ধ মেঘে আকাশ তাচ্ছন্ন, বনভূমি শ্যামবর্ণ হুইয়াছে। এই গেল পুজারি 
গোস্বামীর টিক]। 

স্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার এঁতিহানিক ভিত্তি নির্ধারণ করিবার চেষ্টা! কর! বিড়ম্বনা 
মাত্র । শ্রীরাধাগোবিন্দ ধাহাদের উপান্থা তাহার! প্রকট লীলায় বিশ্বাস ঝরেন, তাহার! 
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বলেন লীল! সত্য লত্য প্রপঞ্চে ব৷ আমাদের পৃথিবীতে প্রকট হইয়াছিল। কিন্তু এই 
এঁতিহাসিকত! জ্রীকৃষের ৰা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার ভিত্তি নহে। উপাসনার ভিত্তি 
মিতালীল!। . আজও সে লীলা চলিচেছে। নিত্য কুঞ্জ ও নিতারাধা আর নিত্য 
বৃন্দাবন, কিন্তু ইহাকে রূপক বলিবেন না। 

কিন্তু এই রাধাকৃষ্ণের লীলা নানাভাবে নানাগ্রস্থে বমিত হইয়াছে । এই সমুদর় 
বর্ণনাও উপেক্ষণীয় নহে। ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহা প্রড় প্রীরাধাকৃষ লীলানম্বন্ধে যাহ। শিক্ষা 
দিয়! গিয়াছেন, তাহাই আপাঠতঃ আমাদের নিকট চরমতত্ব ও পরম কথ|। সেই কথায় 

আমরা দেখিব জ্ীরাধাকৃষ্ণের লীল! পবিদ্রতম চিন্ময় রসের অফুরন্ত উৎস, ভক্তহাদয়ের 
সকল সাধ পূর্ণ করার ভন্য এই রস আন্বাদন ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। ধাঁছারা 

মুক্ত ও আতারাম, ভাহার| ও এই রস পরম মমাদরে আস্বাদন করিয়। থাকেন। এই 

লীলায় কামগন্ধ নাই, প্রকৃত মালিম্যের ফণামাত্রও নাই। স্ৃতরাং অন্যান্য পুরাণে এই 
লীলার যে বর্ণনা আছে, তাহা যদি আমন্বাদন করিতে হয়, তাহ! হইলে সল ও ইল্জিয়গ্রাহা 

বিষয়জগণ্ড ও কামঙ্গগণ্ড হইতে চিশুকে একেবারে সরাইয়া, শ্ীমন্তাগবতের ভাষায় রসিক 

ও ভাবুক হইয়!--17:0]) (116 90510190101 01 016 11111950 20517800101) ইহ! 

আন্বাদন করিতে হইবে । ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব নাটক, গোপালচম্প ও পদাবলী 

সাহিত্য, এই সকলের মধ্যে যে শ্রীরাধকথ। আছে, তাহাও আমাদের সযতত্বে আম্বাদনীয়। 

লীলা বুঝিতে হইলে তত্ব জান! দরকার । 

৫1 গ্রীরাধার ষোড়শ নাম 

ব্রঙ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত হইয়াছে সামবে শ্রীরাধার সহত্র নাম কথিত হইয়াছে। 
তাহার মধ্যে ষোলটি নাম প্রসিন্ধ। 

রাধ! হাসেখরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী। 

কৃষ্, প্রাণাধিক কুষ্প্রির। কৃষ্ণম্বব্ধপিণী ॥ 

রুষ্তবামাংশস চুত। পরমানন্দবূপিলী । 

কৃষ্ণ হন্দাবনী বৃন্দ! বুন্দাবন“বনোদিনী ॥ 

চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্ত। শতগন্দ্রনিভাননা। 

ন।মণ্যে্ানি সারাণ তেষামভাষ্করাণি চ ॥ 



১৬. ১... বীরড়ৃমি 

ঝাধেভোবঞ্ সংসিদ্ধা রাকারেো দাঝবাচকফঃ। 

ধ| নির্বাণধ তদ্দাত্রী তেন বাধা প্রকীর্তিতা ॥১ 

রা.সশব। দানবাচক, আর ধা বলিতে নির্ববাণ বুঝায় অত এব ধিনি নির্ববা”্মুক্তি প্রদান রা 

তিনি রাধা । মনে রাখিতে হুইবে বাঙ্গালার বৈষবেরা নির্ঘবণমুক্তি চাছেন না, বয়ং 
গুনিলে.ভয় পাইয়! থাকেন। 

রাসেশ্বরন্ত প্ীং তেন রাসেশ্বরী শ্বৃতা।২ 

বাসে চ বাসে। যন্তাশ্চ তেন লা রাসবালিনী ॥5 

তিনি রাসেশ্খবর শ্রীকৃষ্ণের পত্বী বলিয়া তীহার নাম রাসেশ্বরী। জার রাঁসদগুলে বাস 
কনেন বলিয়া রাপবামিনী ॥২৩ . 

সর্বাদাং রসিকানাঞ উনিও পর1। 
গ্রাবদস্তি সদ। সন্তস্তেন তাং রসিকেম্বরীম্ ॥৪ 

সমুদয় র'সক। দেবীগ.ণর ঈশ্খরী বলিয়। তাহার নাম রসিকেখরী 18 

| প্রাণাধিক1 ঠোর়সী স। রৃষ্ণস্ত পরমাজ্মনঃ | 

কৃষ্ণ প্রাণাঁধিকা স। চ কৃষ্ণেন পরিকীপ্ডিতাঃ ॥৫ 

চিনি পরমাত্বা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণমপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া প্রীকৃঞ্ণই তাহাকে কষ 
প্রণাধিকা ধলিয়া থাকেন 1৫ 

কৃষ্ণম্তাতি প্রিয় কান্ত। কৃষে বান্তাঃ প্রিয়; সদ! । 

সব্বিদেবগণৈরুত্তা তেন কষ্ঃপ্রির। স্থৃতা ॥৬ 

তিনি কৃষ্ণের অতি প্রিয়কান্তা, অথব! কৃষ্ণ তাহার সর্বদাই গ্িয়, এই কথা সমুদর দেবগণ 
বলিয়া থাকেন; এই কারণে তাহার নাম কৃর্ষণপ্রিয়া ৬ 

কষ্ণরূপং সংবিধাতুং য! শক্তি চাবলীলয়]। 

সর্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদূশী তেন কৃষ্ণম্বূপিনী ॥৭ 

তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থ এবং সর্ববাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া 
কৃষ্ণম্বরূপিনী নামে প্রসিদ্ধ ।৭ 

বামাধ্ধাঙ্গেন কৃষ্ঝস্ত য। সম্ভৃতা পু সতী। 
কষবামীংশ সম্ভৃতা তেন কৃষ্ণেন কীন্তিত| ॥৮ 
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তিনি শ্ীকফের বামাংশ হইতে পূর্ণ্ধে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, এইজস্য নাম কৃষ্ণব/মাংশ- 
সম্ভৃতা। এই নামও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে ।৮ 

পরমানন্দরাশিশ্চ শ্বরং মৃ্ডিমতী সতী । 

শ্রুতিভিঃ কীত্তিত তেন পরমানন্দরূপিনী ॥৯ 

তিনি স্বয়ং মুর্তিমতী পরমানন্দরাশি, এজন্য বেদ তাহাকে পরমানন্দরূপিনী বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন।৯ 

কৃষিষৌক্ষার্থবচনো। ণ এবোৎকষ্ট বাচকঃ। 
আকারে! দাতব্চনন্তেন কৃষ্থাত্র কীত্ত্িত ॥১ৎ 

কৃষ শব্দে মোক্ষ, ণ-কার অর্থে উত্কুষ্ট, আকার অর্থে দান, তিনি উত্কৃষ্ট মোক্ষদায়িনী 
বলিয়া! কৃষ্ণানামে বিখাত 1১০ 

অস্তি বৃন্দাবনং বশ্তান্তেন বৃন্দাবনী শ্বৃত। | 

বন্দাবনশ্তাধিদেবী তেন বাথ প্রকীত্তিত। ॥১১ 

তাহার বৃন্দাবন আছে, অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্টাত্রী দেবী, এই কারণে ক্টাহার নাম 

বুন্দাবনী ॥১১ 

বুন্দঃ সংঘবচঃ সখুযুরকারোহপান্তিবাচকঃ | 

সখীবুন্দোহস্তি যন্তাশ্চ স! বৃন্দ পরিকীপ্ত্িত1 ॥১২ 

বন্দ শব্দে সখীসমূহ আর অকার বলিতে আছে বুঝায় । অতএব ধাহ!র সধীবুন্দ আছে, 
তিনি বন্দ নামে অবিহিত ।১২ 

মুদ্বাচকে। বিনোদশ্চ স! অন্তা অন্তি তত্র চ। 

বেদ বদস্তি তাং তেন বৃন্দাবনবিনোদিনীম্ ১৩ 

বিনোদ শব্ধ আনন্দ-বাচক, বুন্দাবনে তাহার বিনোদ আছে বলিয়! বেদসমূহ তাঁহাকে 

বুন্দাৰবনবিনোদ্দিনী বলিয়া থাকেন ।১৩ 
নথচন্দ্রাবলী বন্তা। বক্ চন্দ্র হক্তি সম্তভম্। 

তেন চন্দ্রীবলী স! চ কষ্ণেন কী্ডিতা পুরা! ॥১৪ 

প্রীরাধার নখসমূহ চন্দ্রের স্যার, মুখও সর্বদাই চন্দ্রের স্থায় এই কারণে শ্রীকৃ্ তাহাকে 
চন্দ্রাবলী বলেন ১৪ 

৮৬ 



১৮ বীরডূমি 

কান্তিরস্তি চন্তুতুপ্য। সন] যন! দিবানিখম্ | 

সা চন্্রকান্তা হর্ষেণ হরিণ। পরিকীত্তিতা |১৫ 

শ্ীরাধিকার কান্তি দিঝ।রাত্রি সকল সময়েই চন্দ্রহুল্া। এই কারণে হরি হর্যভরে তীহাকে 
চন্দ্রকান্তা বলিয়া থাকেন ।১৫ 

খতচন্ত্রপ্রভা যস্যাশ্চাননেহস্তি দিবানিশম্। 
মুনিন! কীপ্তিত1 তেন শতঙচন্তর প্রভাননা ॥১৬ 

শ্রীরাধার যুখমগুলে সর্ববদাই শতচন্দ্রের প্রভা বিরাজমান, এই কারণে মুনিগণ তাঁহাকে 
শগতচন্দ্রনিভানন। বলিয়া থাকেন । | 

্র্মাবৈবর্তপুর।ণে বণ! হইয়াছে ্ররাধ।র বয়ঃক্রম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা চতুর্দশ বৎসর 
অধিক ৷ বাঙ্গালার বৈষ্বগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাচিন্তায় অন্যরূপ বয়ংক্রম আরোপ 

করিয়া থাকেন। ' শ্রীকৃঞ্ণ নিত্যকিশৌর, বয়স পনর বতুসর, নয় মাস সাত দিন, পীতান্বর, 
নবীনমেঘবর্ণ। শ্রীরাধিকা নিত্যকিশোরী, বয়স চৌদ্দ বুসর, ছুই মাস চৌদ্দ দিন, নীল- 
বসনা, ললিত হেমবর্ণা । শ্রীরাধিকার অষ্টসখীর বর্ণ, বস্ত্র, সেবা, ভাব, কুগ্রের বর্ণ ও 

বয়ঃক্রম নির্ধারিত আছে । ললিতা ও বিশাখা, শ্রীরাধিক1 অপেক্ষা বয়সে একদিনের বড়, 
চিত্র! দুই দিনের, ইন্দুরেখা পাঁচ দ্রিনের বড়, চম্পকলগ্া৷ দুই দিনের ছোট, রঙ্গদেবী ছয় 
দিনের বড়, তুঙ্গবি্ী ও স্থুদেবী যথাক্রমে এক দিনের ও ছয় দিনের ছোট। পূর্বোক্ত 
অষ্ট প্রধানসখীর বর্ণ যথাক্রমে গোরোচনা, বিদ্যুত, কাশ্মীর, হরিতাল, চম্পক, পদ্মকিপ্রন্, 

চন্দ্রকুহ্কুম, ও ম্ুবর্ণের ন্যায়। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণ যথাক্রমে ময়ুরপুচ্ছ, 
তারাবলী, কাচ প্রভা, দাড়িম্বকুস্থম, চাসপঙ্গী, জবাকুন্থম, পার ও প্রবালবর্ণ। ছার! 

যথাক্রমে নিম্বরূপ সেব! করিয়! থাকেন তান্ুল, চন্দন, বন্ত্রালঙ্কার, নৃত্য, চামর, অলক্ত, 
শ্লীতবান্ধ ও জল। অফ্টসখীর অফ্টভাব যথাক্রমে খণ্ডিতা, স্যাঁধীনভর্তৃকা। দিবাভিসারিকা, 
(প্রৈ।ম্তিভর্তৃকা, বাসকসজ্জা, উত্কণ্ঠা, বিপ্রলন্ধা ও কলহান্তরিতা। ইহাদের কুঞ্জের বর্ণ 
যথাক্রমে বিছুাত, মেঘ. কিঞুহ্ু, ন্ব্ণ, তগ্তন্বর্ণ, শ্যাম, অরুণ ও হরিছ্র্ণ। এই সমুদয় বর্ণন। 

অংঙ্যু ব্রক্মবৈবর্তে নাই। ভক্তগণ এই প্রকারে চিন্তা করেন । এই সমুদয় বর্ণ ও ভাব 
চিন্তা করিলে হাদয়বৃত্তির যে অনুশীলন হয় তাহ। অদ্ভুত । পরীক্ষা করিয়! দেখিবেন। 



কলিকাতায় আত্মবিষ্ঠা (30111608119. ) 

্বগীয় প্যারীটাদ মিত্র (টেকচাদ ঠাকুর) মহাশয়ের 097. 0.9 9০81 নামক একখানি ইংরাজী 

পুস্তক আছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন--প্রথম বয়স হতেই আমার দর্শন ও 
মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের উপর খুব বঝৌক ছিল। এসম্বন্ধে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় গ্র্থ 
আলোচনা করিয়াছিলাম। শেষে আমি ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলাম। কিন্তু আমি সর্বদাই অনুভব 
করিতাম যে আমরা মনের দ্বারা যে ঈশ্বর তত্বের আলোচন! করি, তাহা আত্মার দ্বার অনুভূত 

ঈশ্বর তত্ব হইতে পৃথকৃ। 11109 0০0 ০0100 10100 অ৪৪ 006003000০0? 07৩ 99৮. 

১৮৬০ খৃুষ্াকে আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়। আমি অতান্ত কাতর হুইয়। পড়ি। সেই সময়ে আমি 
31012600115) বা বিলাতী আত্মবিদ্তার আলোচনা আরম্ভ করি। স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ড ন! 

হইলে, এই আলোচনা বোঁধ হয় করিতাম না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্বের মে মাসে আমি জজ এড্মগুস্কে 

একথানি পত্র লিখি এবং এই আত্মবিগ্ঠার কি প্রকারে অনুশীলন করিতে হয়, তাহার উপদেশ 

প্রার্থনা করি। পত্রের উত্তরে তিনি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি আমার 9৮) 

10.0111505 00. 31111602115 নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি । ইহায় অল্লদিন পূর্বে 

ডাক্তার বেরিণী কলিকাতায় অসিলেন। তাহার বাড়ীতে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া 

প্রেতানয়ন-মগুলীর (9০9০০ ) অধিবেশন হইত। হঠাৎ একদিন এই অধিবেশনে আমি 
মিডির়ম হইগা পড়িল ম) অর্থাৎ আমার দেহে প্রেতের আবেশ হইল। ১৮৬০ গুষ্টাব হইতে আমি 

খুব গভীর ভাবে এই আত্ম-বিষ্ঠার অনুশীলন করিয়াছি । বন্ুবর্য এই পদ্ধতিতে কার্ধ্য করিয়! 
আমি বুবিয্নাছি__আমাদের যোগ-বিগ্ভা ও বিলাতী আধুনিক আত্ম-বিদ্!, ইহাদের উভয়েরই উদ্দেশ 

এক। এই সাধনার দ্বারা আমাদের নিম্ব-জীবন অর্থাৎ ইন্জরির-শাসিত পশুভাব, ত্রমে ক্রমে দূরীভূত 

বা সংযত হইয়! থাকে। ন্তর্ হাম্ফে ভেডি, নাইট্র।স্ অক্লাইডের স্তাধ গ্রহণ করিয়। এই প্রকারের 
অবস্থা অন্থতব করিয়াছিলেন। তিনি এই অবস্থা সম্বন্ধে বলিয্লাছেন-_-চিস্তা ছাড়া আর কিছুই 

নাই) ভাবের দ্বারাই বিশ্ব গঠিত। 

র্গীয় প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়,_জজ এড্মগুস্ বাতীত জেমস বার্ণদ, জে, ভে, মর্স, প্রীমতী 
এমা, এইচ্ ব্রিটেন এবং মার্কিন দেশের ভন্তান্য অনেক প্রসিদ্ধ আত্মবিগ্তাবিদের সহিত নিয়মিতভাবে 



২৩. বীরকি 

গত্র-ব্যবহার করিতেন। আমাদের দেশে প্রথম সময়ে ধাহার1 এই বি্লাতী আত্ম-বিস্তাপ্র অনুশীলর্ন 

করিতেন, তাহাদের মধ্যে নুপ্রসিৰ রাজ! দিগঞ্ধর মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগা। শ্বীয় 

রাজনার়ায়গ বন্গু মহাশয়, প্রবন্ধ-বিশেষে বলিয়াছেন--বিলাতী আত্ম-বিষ্ভাই রাজ! দিগস্বর মিত্র 

মহাশয়ের ধর্ম ছিল। তিনি এই বিষ্ভায় এতদূর বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাক্সই বজিতেন যে মৃত্যুর 
পর তিনি তাহার মৃত বন্ধুগণের সহত একত্র বসিরা আহার করিবেন।' এখানেও যেমন, সেখানেও 

ঠিক তেমনি। তবে সেখানকার থাগ্ঠ, স্কুল নহে, হুল্প। তাহার এক পুর একবার ছাদের উপর 
হইতে পড়িতে পড়িতে দৈব-যোগে বাঁচিয্া যায়। এই ঘটন! সম্বন্ধে রাঁজা বলিতেন যে, তাহার 

মৃত পিত। গিরিশচন্ত্রই, এ শিশুকে বাঁচায়াইছেন। 

১৮৭৩ খুষ্ঠান্দে নুপ্রসিদ্ধ আত্ম-বিস্তাবিৎ ডাক্তার জে, এম্ পীবল্স্ কণিকাতায় আসেন। 
আত্ম-বিদ্ভ! সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিছলন। ব্রক্ষানন্দ 
কেপবচন্ত্র লেন মহাশয়ের তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেশবচন্ত্র আত্ম-বিষ্ার পক্ষপাতী ) কারণ 
এই বিস্তার ছারা ধর্ম উদ্গার হইয়া! যাইবে। প্যারীচাদ মিত্রের সহিত তাহার খুব ঘনিষ্টত। হইয়াছিল 
এবং তিনি দেশে ফিরিয়। প্রকাগ্ত বক্তৃতায় মিত্র মহাশয়ের ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরবতী 
সময়ে ডাঃ পীবন্স্ 47001,0 01০ ০11 নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গর গ্রন্থের একটি 

অধ্যায়ের নাম--11)6 (01191062) 31)17160811565 অর্থাৎ প্রাচ্য আত্ম-বিস্তাবিংগণ । এই অধ্যায়ে 

তিনি প্যারীচাদ মিত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে দেখা যায় যে, প্যারীটাদ মিত্র 
মহাশর প্রথমাবস্থায় আবিষ্ট হুইয়] লিখিয়া যাইতেন-_অর্থাৎ ডা11010£ 1090100) ছিলেন । তাহার 
পর, তাহার আরও উন্নতি হয় এবং তিনি অন্তদূর্টি (91)115091 1098106) লাভ করেন। তিনি 
তাহার মৃত পত্বীকে খুব স্প্টভাবে নিতান্ত কাছে দেখিতে পাইতেন। প্যাবরী্ঠাদ মিত্র মহাশয়, 
1105 19০50101089 ০ 86109]৩ 13100 10 11)019 নামক স্বলিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ডাঃ পীধল্স্কে 

উপহার দিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে । বৈদিক যুগের রমণীগণের স্বাধীন 
অবস্থ। এই গ্রন্থে বণিত হুইয়াছে। 

মহেন্দ্রনাথ পাঁল ও রমান।খ সেন নামক হুইটি ভদ্রলোক, আমেরিকা! দেশের আহ্মবিগ্ঠ/বিষয়ক 

ব্যাপার সম্বন্ধে ডাঃ গীবল্সের সহিত নানান্ধপ আলোচন। করিয়াছিলেন এবং সর্ব(পেক্ষা স্থগম 

উপায়ে কি করিয়া, গ্রতানয়নঘণ্ডগী (বা 3621)09 ) করিতে পাঁর1 যায়, তাহ। জানিতে চাহিয়াছিলেন। 

এই ছুইটি ভদ্রলোক পীবল্মের আসিবার পূর্বেই ইংলগড হইতে আত্মবিস্ভাবিষয়ক গ্রস্থাদি আনিয়া 
আলোচন। করিষ়াছিলেন। 

গায় শিষচন্ত্র দেব মহাশয় আর একজন আত্ম-বিস্ার জনুরানী ভক্ত ছিলেম। প্যারীটাদ 



কলিকাতায় আ্মবিষ্ঠ (১1)17110121151,) ২১ 

মিত্র মহাশয়ের মধ্যস্থতীয় পীবল্সের সহিত ইছার আলাপ হয়। এই পর়িচঞ্রের পুর্বেবই, শিবচন্ত্র দেব 
' মহাশয়, আম্মবিদ্যা! সন্ধে বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখি] প্রচার করিয়াছিলেন। ডেভিস্, টাটন্, সার্জেপ্ট 
ডেন্টন, এডমস্. প্রভৃতি বিখাঁত আত্মবি্য। প্রচারকগণের গ্রন্থ হইতে এই সমুদয় বাঙলা! গ্রন্থ 
সন্কপিত হুইয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি ডাঃ পীবল্সের 9০৪৮৪ ০£ 010 4৫৩৮ নামক ইংরাজী গ্রন্থের 

বনু অংশ বাঙ্গলা ভাষার অগ্থরাদ ক'রয় প্রচার করিঘ্াঞিলেন। শিবচর দেব মধাশয়ের সহিত 
ডাজ্জার পীখল্সের যখন প্রথম পরিচয় হয় এবং পীবল্স্ যখন জানিতে পারেন যে, দেব মহাশ 
পূর্বেই তীথার গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখন গীধল্সের আনন্দের ও বিলন্ময়ের সীম! 

ছিল না৷ 

কলিকাতা রিভিউ পত্রের ১৮৭৭ খৃষ্টাযের জাছুয়ারী সংখ্যায় প্যারীাদ মির মহাশয়, 11৩ 
[55০18019% ০৫ 0100 4৮ অর্থাৎ আবর্ধজাতির মনম্তব নামক প্রবন্ধ লেখেন। আমেরিকার 

আত্ম-বিষ্ভাবিষয়ক 78109. 0? 11817; নামক পত্রে এই গ্রন্থের সুবিষ্তৃত সমালোচন1 ও ভূয়সী 

প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। এই গ্রবন্ধে লেখক হিন্দু মনোবিজ্ঞানের জাগ্রত, স্বপ্ন. সুনুপ্ডি ও তৃরীয় 

অথব! বহিঃপ্রাজ্, অস্থঃপ্রাজ্ঞ, উভয়তঃ প্রা্জ ও তৃুরীয় _মানব-ঠৈতন্তের এই চারিটি অবস্থা! সম্বন্ধে 

আলোচন। করিয়াছিলেন। এই সমুদয় আলোচন। পাঠ করিয়া আমেরিকাবাসী আত্মবিদ্তাবিদগণ 
বিশ্মিত ও স্তম্তত হইয়াছিলেন, তাহা এই সমালোচন! পাঠেই বুঝিতে পারা যাকস। 

১৮৭৯ থষ্টাবে প্যারীঠা মিত্র মচাশয়ের 91116881505 1,9০৮০১ নামক ইংরাজী গ্রন্থ 

প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, আমেরিক1, ইংলঙ ও ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিঞায 
প্রকাশিত হইয়াছিল। আমর প্রবন্ধ গুলির তালিক৷ দিলাম-_ 

(1) 1719 7৮5০17010০1 6৮ ঠা, (1স100170)60 07000010068 0০10৭ 

1877) 

(2) 1176 18501701005 01 0110 13710101515 ( 8101110081150 48056 1877) 

(3) (990 11) 116 ৯০0] (1)০-7 8০1১৮ 1815) 

(4) 1116 ৭1011৮17100 (009--10 ৯০৮, 1857) 

(8) 176 91017160951 96৮6০ (1)9--2 ০৮, 1877) 

(6) 116 90171 16৬6190101)৭, 

(7) 106 9০০1 (9101100815৮--80 ৪, 1878) 

(8) 09০816167) &6:9101160811510, 

(9) . 45901 ০৮ 1১0 81011109811868 (13810701 01 11210৮402585 1878) 



২২. বীরতুঁমি 

(19) 11041985197 91 60০ ০০1 (1)০-128 81104051878) 

(11) 15০90 1$95612101) 19) 10018 (1)0--5 41011) 1878) 

(12) 0910019 0£ 1711300. 19100195 17) 400101001110068 (0৮1006৮% 1১0510---187 ৪) 

(18) 11170 28770) ধচ 31)116881, 

এই পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৭১ খৃষ্টান্ধের ১৪ই আগষ্ট তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা 
বলেন-- প্রথম বাঙ্গলা উপন্তাস--প্যারী্টাদের রচন1 ; প্রথম হান্তরসের রচন। (99021081] ০01৫) 

প্যারীাদের ; স্ত্রীশিক্ষ! বিষয়ক গ্রথন বাঙ্গল! গ্রন্থ তাহারই রচনা; ঈশ্বরতত্ব (]1)51907) বিষয়ক প্রথম 

বাঙ্গল! শৃঙ্খলাবন্ধ গ্রন্থ তাহার; প্রথম আধ্যাত্মিক উপন্তাস তীহার। এখন তিনি আত্মবিষ্ভা সম্বন্ধীয় 

ইংরাজী গ্রন্থ লিখিলেন--এ বিষয়ে আমাদের দেশে ইহাই প্রথম গ্রস্থ। 1]1360501101568 প্রভৃতি 
কাঁগজেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। 

আমেরিক। ইংলপু প্রভৃতি দেশের আত্ম-বিদ্াবিদ্গণের সমিতি সমুহ এই প্যারীাদ মিত্র মহাশয়ফে 

সমাদরপূর্ববক তাহাদের সমিতির সম্মানিত সন্ত করিয়াছিলেন । ১৮৭৯ খুষ্টাবের অক্টোবর মাসে 786০- 
50191:15058 পত্রিক। প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই, প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ বাহির 

হইয়াছিল। গ্রবন্ধটির নাম--11079 [11197 00৫. এই প্রবন্ধে লেখক আরধ্যজাতির শিক্ষ। বর্ণন। করিয়া 

[10080101118 ও ৭1)1670911865 দিগকে সম্গিলিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। 

১৮৮০ খৃষ্টাব্বের ৩০শে মে তারিখে কলিকাত। সহরে 1110 [00109 49900188107) 0৫ 91)111- 

60115 নামক একটি সমিতি স্থাপিত হয় । প্যাব্বী্টাদ মিত্র মহাশয় তাহার 0৮. ৮০ ০০] নামক 

পুস্তকের পরিশিষ্টে এই সমিতির কথা বর্ণন৷ করিয়াছেন। প্রত্যেক রবিবারে ৩নং চার্চলেনে জে, জি 

মিউজেন্সা-এর আফিসে কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া আন্মবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই 
বদ্ধুমগ্ুলী পূর্বোক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠ। করেন। মিউজেনস্ সাহেব সভাপতি ছিলেন - নরেন্ত্রনাথ সেন 
মহাশয় সম্পাদক ছিলেন। বিলাত হইতে মিডিয়ম্ আনিবার জন্য টেলিগ্রাম কর! হয়, কিন্তু মিডিয়ম্ 

আিয়৷ সময়ে উপস্থিত হইতে পাবিল না। নরেন্্রনাথ সেন মহাশয় সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে, 
হাইকোটের সলিসিটর পুর্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিধুক্ত হন। বেলগাছিয়ায় পূর্ণবাবুর একটি 

বাগান ছিল--সেই বাগানে এই সমিতির অধিবেশন হইত। ইংলগ্ডের 7110191) 18010091 

488০০106101 9191):11608115ট৯ এর সভাপতি মিঃ আলেক্জাগ্ডার কেন্ডার এই সময়ে কলিকাতায় 

আসেন। তিনি বেলগাছিয়ার বাগানে এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই 
সমিতি, নিত্য নিরঞ্জন ঘোষ নামক একটি খুব ভাল মিডিয়ম্ পাইয়াছিলেন। ডাঃ; রাজকষ্ণ মিত্র মহাশয় 

এই মিডিয়ম্টিকে আনিয়াছিলেন। এই মিডিয়ম্ একটি যুব! পুরুষ--তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল। 



কলিকাতায় মাত্ম-বিদ্া (901700211817.) ২৩ 

পঁচিশ বৎসর পূর্বে একটি লোক খুন হইগাছিল-_সেই পোকটিই প্রেত হুইপ ইহাকে আবি করে। 
মত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একটি মিডিন্ম্ এই সমিতি পইয়।ছিলেন। ব্যারিষ্টার আর, মিত্র: 
জবুক্ত ঘিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সমিতির সহিত বিশেষন্ধপে সংশ্লি্ ছিলেন । 

ডাক্তার র!্রকৃঞ্চ মিত্র মহাশয় 'শোক-বিজর নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। এই গ্রন্থে, 
অনেকগুলি প্রেতানরনমগ্ডণীর বিবরণ কণিত হইগ়াছে। এই সমুদয় মণ্ডলীতে নরেন্্রনাথ সেন, 
আনন্দকুঞ্চ বস্থ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন । 

বিলাতী আত্মবিগ্ভা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশে শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের ভিতর 

প্রসার লাভ করিল। যোগ, আত্মবিদ্তা, 11160950101) সন্বন্ধে মহারাজা, রাজা, ব্যারিষ্টার, উকীল, 

হাকিম, কলেজের ছাত্র, এমন কি, স্ত্রীলোকের পধ্যস্ত আলোচনা করিতে আরম্ত করিল। নানা 

স্থানে নান। প্রকারে প্রেতানয়নের চেষ্টা চলিতে লাগিল । 

এই মময়ে সভাপতি স্বামী নামক একজন মাদাী সাধু কলিকাতা সহরে আগমন করেন। 

আলবার্ট হলে আত্মবিষ্যা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন । পাযাীাদ মিত্র মহাশয় সেই সমুদয় 

সভায় সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা সহরের কতকগুলি ভদ্রলোক আত্মবিষ্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎস্থু 

হইয়া মিঃ ডব্লিউ এগ্লিংটনকে, নিমন্থণ করিয়া কলিকাত! সহরে আনয়ন করেন। এগ্লিংটন 

সাহেবের তখন পৃথিবীমপ় খ্যাতি । হিনি প্রেত আনয়ন করিয়! তাহাকে মূর্ঠিদানপূর্বক দেখাইতে 
পরিতেন ; অর্থাৎ তিনি একজন 1)1)5510] 2)0 1096011%115116 মিডিয়ম ছিলেন । ১৮৮১ সালের 

২০শে নভেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় আসেন । মাননীয় মহ।রাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের 

গৃহে প্রথম মণ্ডলীর অধিবেশন হষ। তাহার পর বাবু দীননাথ মল্লিকের বাটীত্ে ছুইটি অধিবেশন হয়। 

এগ লিংটন*যাহ! দেখাইলেন, তাহাতে সকলেই বিশ্মিত ও আত্মবিগ্যায্স বিশ্বাসবান হইলেন। এগ.লিংটন 
যে সময়ে কলিকাতায় প্রেতানয়ন-মগ্ডুলীতে নানারপ অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেছিলেন, ঠিক্ 

সেই সময়ে কর্ণেল অলকট্ ও মেডেম্ ব্রেভেট্ষ্কি শ্রীমং দয়ানন্দ মরম্বতী মহোদয়ের সহুত সম্মিলিত হইয়া 

পশ্চিম ভারতে থিয়সফি প্রচার করিতেপ্ছলেন। সুতরাং এই সময়টি নবাভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

একটি খুব বড় উত্তেজন! ও কৌতুহলের সময়। ১৮৮১ খৃষ্টান্বের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের ইত্ডিগলান 

মিরর পত্রে পাারীর্টাদ মিত্র মহাশয় মিঃ এগ্লিংটনের একটি গ্রেতানয়ন-মগুলীর ব্যাপার বর্ণন করিয়া 

একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 

আম'দের দেশে হিন্দুরর্মবের পুনরুখানের ইতিহান আলোচন! করিতে হইলে, এই সমুদয় 
আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত কর। আবশ্তঠক। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনাতেও, এই 

সমুদয় বিবরণ আবশ্ঠক। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আত্মবিষ্যা বা 1)০০5০17৮ প্রড়ৃতির প্রচার- 



-ই৪ বীরভূমি 

কাণ্ডে, ্বর্গীর পান্রীঠাদ মিজ.হাপয়ের স্থান সর্ব পেক্ষ| উচ্চ বলিলেও অতুযক্ষি হয় না। বড়ই দুঃখের 
বিষয় যে জামর! আমা'দর সাছিতালোচনায়, মির মহাশয় সম্বন্ধে বিশেষদূপ আলোচনা! করি নাই। 
একমাত্র “আলালী ভাষা” মিত্র মহাশয়ের কার্থি নছে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ও মনীষা, এখন।৪ 
আলোচিত হয় নাই। * 

£ হীগিবরতন মিত্র . 

যোগসিদ্ধি। 

৯ 

যোগসিদ্ধি সর্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার । এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির মধো আটটি শ্ীভগবানের 
আশ্রিত আর দশটি গুণের কার্ধা দেছের বামৃত্তির সিদ্ধি তিন প্রকার অবিমা, মহিমা! ও ভঘিম]। 

“অণিমা মহিম। মৃত্তের্লঘিমা*। যোগিদেহস্ত শিলানাবপি প্রবেশ প্রযোঞ্কো ২ণুত্বলক্ষণো গুণোহণিম। | 
যোগী তাহার দেহকে শিলা গ্রভৃতির ভিতর গ্রবেশ করাইবার জন্ত অণুর সভায় ক্ষুদ্র হইতে পারেন, 

এই শক্তির নাম অণিম1। সর্বব্াপনলক্ষণো মহিমা । অবার যোগী তাহার দেহ এত বড় করিয়া 
প্রসারিত করিতে পারেন যে তিনি সর্বব্যাপী হইতে পারেন। এই শক্তির নাম মহিমা । ৭যেন 
সুর্্যমরীগীরবলম্বা দেহস্ত হুর্য্যলোক প্রাপ্তির্বতি সলঘুত্বলক্ষণোগুণো লঘিম1।” যোগী হুর্ধোর কিরণ 
ধরিয়! হূর্যালোকে যাইতে পারেন, দেহকে এত বেশী লঘু করিতে তিনি সক্ষম । এই শক্তির নাম 
লঘিম!। এই তিনটি দেহগত সিদ্ধি । 

*প্রান্তিরিজ্রিবৈ১” সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্িয়ের সহিত সেই সেই ইন্তরিয়ের দেবতারূপ হইয়! 
যে সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমত! তাহার নাম প্রাপ্তি । এই অবস্থায় যোগী অস্কুলির অগ্রভাগের দ্বার! চক্দ্রকে 
স্পর্শ করিতে পারেন। অস্ুল্যগ্রেণ স্পৃশতি চন্ত্রমসং। (ক্রমসন্দর্ভ)। সকল ইন্দরিয়ে প্রবেশের 
শক্তি থাকায় ধেগী এই দিদ্ধি লাভ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের অভীষ্ট বিষয় ইচ্ছানুসারে পাইতে পারেন। 

“প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেযু।” শ্রুতেধু পাএলৌকিকেযু ছুষ্টেযু দর্শনযোগ্যঘপি সর্বেধু ভূ্ৰিরাদি পিছিতে- 
ঘপি প্রাকামাং ভোগদর্শনসামর্যং সিদ্ধিঃ। (শ্রীধর) শান্ত্রাদিতে পরলোকাদি-সন্বন্ধে যাহ! যাহ! 

শ্রীযুক্ধ দুখেল লাজ মিত্র মঙ্কো দয় লিখিত 17010175] 118887176 পত্র (১৯১৫ ফে্রুয়ারী সংখ্যা ) কইতে মন্ধলিত । 



যে।গসিদ্ধি ৫ 

গুনিতে প1ওয়া যায়, সেই সমুদয়ে এবং দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনের যোগা সমুদয় ভূবিবরাদির ভিতর অবস্থিত 
ভোগদর্শনের যে সামর্থ্য, তাহার নাম প্রাকাম্য। এই সিদ্ধি লাভ হইলে যোগীর ইচ্ছার কোথায়ও 

অভিঘাত ব| বাধ! হয় না। জলে যেধন ডুবিতে ও উঠিতে পারা যায়, যোগী সেই প্রকার নাহি 
ডুবিতে উঠিতে পারেন। যতো! ভূমাবুন্সজ্জতি নিমজ্জিত যথোদকে । 

প্শক্তিপ্রেরণমীশিতা” মায়। ও তাহার অংশভূত শক্তিসমূহকে প্রেরণ করিবার যে সামর্থা, তাহার 
নাম ঈশিতা । এই সিদ্ধির বলে যোগী জীবসমূহের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চারিত: করিতে পারেন। 
ভীবেযু ম্বশক্তিসধারণং ঈশিতা নাম সিদ্ধিঃ। (বিশ্বনাথ ) 

“গুণেঘসঙ্গো। বশিতা” গুণে অর্থাৎ বিষয়ভোগসমূহে যে অনাসক্তি, তাহার মাম -বশিতা। 

প্যৎফা মণ্তদব্যতি” যে যে সুখ কামনা কর! যাইবে, তাহার একবারে চরম বা সীমা আলির উপস্থিত 

হইবে, এই যে সিদ্ধি ইহার নাম কামাবসায্িতা। এই অষ্টসিদ্ধি অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, 
প্রাকামা, ঈশিতা, বশিত। ও কামাবসায়িতা, এই গুণি শ্মভগবানের শ্বাভাবিকী। 

অনুন্নিমন্থ অর্থাৎ ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি ছয় প্রকারের উর্মি ব তরগ্গবিহীনতা, দুরদর্শন, দুরশ্রবণ, 

মনোৌজব অর্থাৎ মনের বেগে দেহের গতি, কামরূপ অর্থাৎ দেবতাদি যাহার রূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা হইবে, 

সেই রূপগ্রহণের সামর্থা, পরকায়গ্রবেশ, শ্থেচ্ছামৃত্যু, অপ্সরা ও দেবতাগণের সহিত জ্রীড়াক রণ, 

যথাসঙ্থল্প সংসিদ্ধি, অ প্রতিহত আজ্ঞ। ও অপ্রতিহত গতি । এই দশটি সিদ্ধি। কষুদ্রসিদ্ধি পাচপ্রকার। 

ধিকালজ্ঞতা, শীত উষ্ণ প্রভৃতির দ্বার! অভিভূত ন। হওয়া, পরের চিত্ত বুঝিতে পারা, অগ্নি, হৃর্য্য, জল 

ও বিষ প্রভৃতির স্তস্তন ও ততৎকর্তৃক অপরাজয়। 
এই সিদ্ধিসমূহ ধারণার দ্বারাই লাভ কর! যায়। কিরূপ ধারণায় কিরূপ সিদ্ধি লাভ 

কর! যায়, ভাহাও শ্রীমন্ভাগবতে কথিত হইয়াছে । ভগবান্ ভূতহুঙ্রূপউপাধিবিশিষ্ট, ভগবানের সেই 
উপাধিতে যদি কেহ মনের ধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে অণিমা-নামফ সিদ্ধি জাভ হয়! 

ভগবানের মহত্তত্ব-উপ।ধিতে মনের ধারণ|,করিলে মহিমা, আর পরমাণুতে মনের ধারণ করিলে লখিম! 

সিদ্ধি লাভ কর। যায়। ভগবানের একটি উপাধির নাম বৈকারিক অহঙ্কার, গ্রত্যেক ইন্জ্রিয়ে তিনি 

অধিষ্ঠাতারপে রহিয়াছেন। এই বৈকারিক অহংতঙ্ছে মনের ধারণ! করিতে পারিলে, সকল ইন্জ্রিক্ের 

উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারাযায়। ইহার নাম প্রাপ্তি। ভগবান্ হুত্াত্মা ও মহত্তত্রূপ 

উপাধিবিশিষ্ট, এই উপাধিতে মনের ধারণ! করিতে পারিলে প্রাকাম্য লাউ হইয়া থাকে 1 ভগবান্ 
কালের কলয়িতা ত্রিগুণের ও মায়ার অধীশ্বর। এই ধে তাহার রূপ ইহার নাম বিষুরাপ, এই রূপে মনের 
ধারণ। দিদ্ধ হইলে ঈশিত্ব, তুরীয় নারায়ণে ধারণার দ্বার! বশিত্ব, নিগুণ ব্রহ্মরূপে ধারপাথার! কামাব- 

সারিত্ব সিদ্ধিলাভ কর! যায়। 
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দ্ধ ধর্ম খ্বেতদ্বীপপতিতে ষড়ুর্শিরাহিতা, প্রাথরূপ আকাশাত্য় দৃর-শ্রবণ, চক্ষুকে সুর্য 

আর হুর্ঘযকে চক্ষুতে সংঘুক্ত করিয়া যিনি তাহার মধ্যে ভগবান্কে ধ্যান করেন, তিনি বিশ্বদর্শন-সিদ্ধি 

লাভ করিয়। থাকেন। এই প্রকারে শ্রীমন্তাগবতে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার কথা৷ উল্লিখিত বা উপদিষ্ট 

হইয়াছে । | 
| 

আজ কাল পাশ্চাত্য দেশে ইচ্ছাশকির সংযম ও অনুশীপনের জন্ত নানারূপ চেষ্টা হইতেছে। 
0০200] 900 00129 01 06 দা1]-00ঘ67, আরও 11980911820) 17010700182 

015:5057903099)  01812500597006, 11100806-7980108) 1050081)0-090869161509, 

15167080170, 4১:61809] 9০200901001190 প্রভৃতি লিদ্ধির বিষয়ও অনেকদিন হইতে আলোচিত 

হছইতেছে। এই সমুদয় ব্যাপার ভারতীয় যোগবিদ্ভারই বিলাতী সংস্করণ মাত্র । 
পূর্বের আলোচনায় আমর! দেখিলাম, ভগবান্ নানারূপে নানাস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে 

লীল। করিতেছেন। তাহার এক এক রূপ বা এক এক বিভূতি চিন্তা করিলে বা সেই বিভূতিতে 
মনের ধারণা করিতে পারিলে এক এক প্রকারের সিদ্ধি লাভ হয়। এক ভগবানকে নানামুর্ততে 

ও নানাভাবে কেন উপাসন। কর] হয়, ইহা! হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। যে সমুদয় ভ্রান্ত 
একেখরবাদী ভগবানের এই বহুরূপের উপ।সনাকে বনুদেবদেবীর পুজ1 বলিয়।, কুসংস্কার বলিয়] 

বিধেচন! করেন, এই আলোচনায় তাহাদের জ্ঞানোদ্রেক হইতে পারে। এক এক দেবতার পুজা 
করিলে এক এক প্রকারের অভীষ্ট পুরণ হয়, তাহাও পুরাণাদি শাস্ত্রে নানাস্থানে কথিত হইয়াছে। 

যেমন, ঘিনি ব্রহ্মঃতেজ চাছেন তিনি বেদপতি ব্রহ্মার পৃজা1! করিবেন, যিনি ইন্দরিয়গণের পটুত| চাহেন 

ভিনি ইন্দ্রের পূজ। করিবেন। প্রজার জ্ন্য দক্ষাদি প্রজাপতির, সৌভাগ্যের জন্ত দুর্গাদেবীর, তেজের 

জ$ অগ্নির, ধনের জন্ত বন্ধুর, বীর্য্যের জন্য রুদ্রের, ভক্ষ্যের জন্ত অদিতির, স্বর্গের জন্ত দ্বাদশ আদিত্যের 
রাজোর জন্ত বিশ্বদেবগণের, প্রজাদের থ্বাধীনতার জন্ত সাধ্যগ্রণের, আযুর জন্য অঙ্গিনীকুমার যুগলের, 
পুষ্টির ভন্ত পৃথিবীর, পদত্রংশ নিবারণের জন্য অন্তরীক্ষের, রূপের জন্ত গন্ধর্বদিগের, স্ত্রীলাভের জন্ত 

উর্বশী প্রভৃতি অপ্দরোগণের, আধিপত্য লাভের জন্য পরমাত্্ার, যশোলাভের জন্ত যজ্ঞনানা বিষুঃর, 
ধনসঞ্চয়ের জন্য বরণের, বিগ্তার জন্ত গিরিশের, দাম্পত্যপ্রণয়ের জন্ত উমার, ধর্মের জন্য নারায়ণের, 

সম্ভতিবৃন্ধর জন্ত পিতৃগণের, শর্স্সনাশের জন্ত যক্গগণের, বললাভের জন্ত দেবগণের, রাজকাধ্য লাভের 

জন্ত মন্ুগণের, শত্রর্র উচ্ছেদের ভন্ত রাক্ষসের, ভোগের জন্ত সোমের, বৈরাগ্যের জন্য পরমপুরুষ 
শ্াবিষ্র পুঁজ। করিবে । যিনি নিঙ্কাম, সর্ববকামী বা খুক্তিকামী তিনি অনন্ভক্তিযোগে পরমপুরুষের 
আরাধনা করিবেন। এই তালকা শ্রীমন্তাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীর অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। 



খোগসিছ্ছি হণ 

রক্ষবৈবর্তপুরীণে ষষ্ঠী, মনদা, মঙ্গলচণ্ডী গ্রভৃতি দেবীগণের মন্ত্র, কবচ, ধ্যান, পুজাপ্রণালী ওুভূতি 
আছে। বহছুদেবংদবীগণের ও শ্রীভগবানের বহুরূপের এই পৃজা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
অন্তর্জগতের রূহস্ত 17৩ 17078007108 0% 6179 0105001] ৬০11৭ ধাহারা আলোচন। করিতেছেন, 

তাহারা ক্রমে ক্রমে ইহার তাংপর্ধ্য বুঝিতে পারিতেছেন। এখন প্রয্নোজন, এই সমুদয় যাহাতে লুপ্ত 

না হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করা। এই সমুদয় পুজা ও উপাসনা যণাধথ প্রচলিত হইলে প্রকৃত হিন্দু- 
সংগৃঠন হইবে । হিন্দুসংগঠনের অন্য কোন উপায় নাই। 

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে পুজা ও উপাসনা-পদ্ধতি যেভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাতেও 
বুঝিতে পারা যায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সকল অঙ্গেরই অনুষ্ঠান রহিয়াছে । স্থৃতরাং এই পদ্ধতিও 

সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়! অগ্রসর হইলে এবং সাধুসঙ্গে সংশাস্ত্রের 
আলোচনা করিলে মানুষ নিজের প্রকৃতিগত বিশিষ্টত বুঝিতে পারে। তখন নিজের রুচি ও 

আধকা রান্থ্যায়ী জ্ঞান, ভক্তি বা ষোগের পথ অবলম্বন করিয়া পরমার্থলাভের জন্য চেষ্টা্বিত হয়, কিন্ত 

কোন অবস্থাতেই কর্ম পরিত্যাগ করে ন1। 
৬, 

জীমস্তাগবতে যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে, সংক্ষেপে তাঁহার আলোচনা! কর! হইল। 
তাহার উপর আর কোন কথা নাই। পাতঙঞ্জগদর্শনের নাম যোগদর্শন। পাতঞ্জলদর্শন চাক্িটি-পাদে 

বিভক্ত । যোগপাদ, সমাধিপাদ্দ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদদ। তৃতীয়-পাদে অর্থাৎ বিভূতি-পাদে 
নানারূপ যোগসিদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া! ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি আশ্রক্ 

করিলে অর্থাত সংঘম দাধন করিলে এই সমুদয় বিভূতি লাভ কর! যায়। পাতঞ্জলদর্শন-মুলে সুত্রগ্রস্থ, 
অতিশয় সংক্ষেপে অঠিগুঢ় ও গতীর কথা বলা হইয়াছে । পূর্ববকালে যখন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা- 

পদ্ধতি সজীবভাবে গ্রচলিত ছিল, তখন উপযুজ্জ গুরুর অধীনে থাকিয়| ব্রহ্মচধ্যপরায়ণ ছাব্রগণ 

এই বিগ্ভার অনুশীলন করিতেন। এখন যোগদিদ্ধ গুরু নিতান্তই দুল্লভি, তাহার উপর অনেক 

প্রবর্চক সহজে যোগ শিখাইব বলিয়া ধূম্মর দোকান খুলিয়া! অনেক সরলচিন্ত লোকের সর্ধনাশ 
করিতেছে। 

যোগশাস্ত্রের অনেক ভাষ্য ও বৃত্তি আছে। ব্যাসভান্ত, বিজ্ঞানভিক্ষুরচিতত যোগবার্তিক, বাচম্পতি- 

মিশ্রবিরচিত তন্ববৈশারদাখ্য ভাষ্য টাকা, নাগেশভট্টরচিত স্ুত্রভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা, অনস্তরচিত 

যোগচন্দ্রিকা, আননদশিষ্যরচিত যোগএধাকর, উদয়শঙ্কররচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, উমাপতি ত্রিপাঠিককত 
যোগস্ুত্রবৃত্তি, ক্ষেমানদ্দীক্ষিতকৃত স্থায়রত্রাকর, বা নবযোগকল্লোল, গণেশদীক্ষিতকৃত পাতঞ্জলবৃততি, 
জ্ঞানানন্দরূত যোগস্থত্রবিবৃতি, নারায়ণভিক্ষু বা নারায়ণেশ্রসরদ্বতীকৃত যোগস্ুতগুঢার্ঘস্কো তিকা, 



২৮ বীরডূমি 

তংদেবঃত পাতগল'র আভনবভা'ঘ্য, ভবদেবরৃত যোগুত্রবৃত্তিটিপ্লণ, ভোজরাজকৃত রামার্তগু'খ্যবিবৃতি 

ৰা তোজবৃত্তি, মহাদেবপ্রমীত 'যৌগনুতরবৃতি, রামানন্দসর্বতীক্ৃত যোগমনিগ্রভা, রামাহদকৃত 
ধোগস্তআভাদ্থা, বৃন্দাবনশুরুরচিত যোগন্ত্রবৃত্তি, শিবশস্করকৃত যোগবৃত্তি, সদাশিবরচিত পাতঞজলনুত্রবৃত্তি, 

রাঘবানম্বতিকৃত পাতঞ্জলরহন্ত, শ্রীধরানন্দধতিকূত পাতঞজলরহন্ত-গ্রকাশ গ্রতৃতি গ্রন্থ এখনও 

অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায় । এই সমুদয় গ্রন্থের কিছু কিছু আন্দোচনাঁ করিলে আর কিছু না হউক 

যোগসিন্ধিসমূহ যে কাল্পনিক নহে, পরস্ সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ। কিছু কিছু 

বুঝিতে পার! যায় । কিন্ত, যতদিন আমর] পুনর্বার এই সাধনপথ অবলম্বন না করিব, ততদিন 

ভাব্রক্র যোগিগণ কি করিয়। গিয়াছেন, তাহ! সম্যকরূপে বুঝিতে পারিব ন]। 
আমরা সংক্ষেপে পাতঞ্জলদর্শনে কথত যোগসিদ্িসমূহ নিয়ে বর্ণনা] করিলাম। 

পরিণামত্্য়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্। ১৬ 

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাডেদে বস্তমাত্রেরই তিনপ্রকার পরিণাম হইয়। থাকে । এই পরিণামত্রয়ে সংযম 

করিলে অতীত ও ভবিষ্যৎ, সমুদয় বিষয় জানিতে পারা যায়। | 

শবের অর্থ গ্রতায়াদিতে সংযম করিলে সমুদ্রয় প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারা যায়। সংস্কারে 

ধম করিলে পূর্ব পূর্বস্সন্মের সমুদয় কথা জানিতে পার! যায়। অন্ত লোকের মুখের বিকার 

প্রভৃতি কোন লক্ষণে যদি সংযম অভ্যাস কর] যায়, তাহা হইলে অপরের চিত্তে কি আছে তাহ। 

বুঝিতে পার! যায়। ইহার নাম পরচিত্তজ্ঞান। শরীরের রূপে সংযম করিলে অন্তর্ধানবিস্তা 
লাভ হয়। এমন করা যাইতে পারে যে যোগী বসিয়া রহিয়াছেন, অথচ কেহ তাহাকে দেখিতে 

পাইতেছে নাঁ। 

তাহার পর মৃত্যুকাল এবং কখন কি বিপদ ঘটিবে তাহা জানিতে পার! যায়। হম্তী বা 

সিংহের হার বললাভ করা যায়। শহুরে সংযম করিলে ভুবনজ্ঞান হয়। চন্দ্রে সংযম করিলে 

তারা সকলের বাহ বা সংস্থান, বৈশিষ্ট. বুঝিতে পারা যায়। ক্রবনক্ষত্রে সংযম করিলে তারকা'- 
সমূছের গতি জা/নতে পার! যায়। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের পর্যবেক্ষণাদি কার্য এই 
উপায়েই সাধিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। শরীরের মধ্যে নাভিস্থলে যোড়শদল চক্র আছে, 
তাহাতে সংযম করিলে দেহের ভিতর নাড়ী হভৃতি যাহ! কিছু আছে, তৎসমুদয় দেখিতে ও বুঝিতে 

পারা যায়।. কণ্ঠকৃপে অর্থাৎ জিহ্বামূলের গর্তে সংযম করিলে ক্ষুধা ও পিপাসার নিবৃত্তি হইফ্া 
থাকে। কঠকুপের নিয়দেশে কৃম্ম নামক নাড়ী আছে, তাহাতে সংযম করিলে চিকের স্থৈরধ্য সাধিত 
হয়। ব্রনগরদ্ধে, সংঘম করিলে সিদ্ধ. দিব্যপুরুষগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহ! ছাড়! সর্বজ্ততা-লাতেরও 
উপায় অছে। 
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আমরা কিছুদিন অতীত ভারতের শাস্ত্র ও সাধন। ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন তাহার প্রতি 
আবার অনুরাগ জাগি উঠিয়াছে। এখন কেবল কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক না করিয়া এই সমূদয় 

মাধনের প্রতি আমাদিগকে মনোধোগী হইতে হইবে তাহাতে আমাদেরও উপকার, জগতেরও 
উপকার। ইহাই প্ররুত উপকার। 

শ্রীবৈকুষ্টনাথ মহাপাত্র। 

বস্কিমচন্দ্ 
কাঠালপাড়া বস্কিম-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনের সভাপতি 

দেশবন্ধু শ্ীচিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের অভিভাঁষণ। 

(১) | 

আিকার এই সভায় আমার অপেক্ষা ষেগ্যতর বাক্তিকে আপনাদের সভাপতি কর! 

উচিত ছিল । কেন না বঙ্কিম-সাহিত্য আমার অপেক্ষা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বেশী জানেন। 

বঙ্ধিম-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি করিলে আপনারা তাহার নিকট অনেক 
নূতন বিষয় শুনিতে পারিতেন । আমার নিকট আপনারা সে আশা) করিতে পারেন,না.। বিশেষতঃ 

আপনার! জানেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমি এত অধিক ব্যতিব্যস্ত যে আজ 
আমি আপনাদের নিকট আছি, কিন্ত কাল আমি কোথায় থাকিব তাহার স্থিরত। নেই । 

বস্কিমচন্্র শুধু একছন ব্যক্তি নয়,_ যদিও তিনি খুব প্রথর ব্যাক্তত্বশালী পুরুষই ছিলেন,-_ 

বঞ্ষিমচন্দ্র একট! ধুগ। বস্কম-সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস- ছুই ই। ছুঃখের 

বিষয় এইরূপ একটী গভীর ও জটিল বিষয় লইয়! আলোচনা করিবার মত শুভ অবসর সম্প্রাতি 

আমার নাই। কিন্তু বাংলার একট! বুগ-সাহিত্যের যিনি অষ্া, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 
যঙ্দি আপনার। আমাকে আহ্ধান করিয়। থাকেন, তবে আপনাদের সে আদেশ আমার শিরোধাধ্য। 

(২) | 

ধশ বৎসর অভীত হয় ধখন “নারায়ণষ্ঠ' পত্রের সম্পাদনের ভার আম!র উপর ছিল, তখন 

এ পত্রিকার ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখা! “সচিত্র বস্ধিম-স্থৃতির সংখা” বলির প্রফাশ করা হয়। 
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এী স্মরণীয় সংখ্যাক্প মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রস|দ শাস্ত্রী হইতে ৬পাঁচকড়ি বন্োপাধ্যায 
৬ নুরেশন্্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেব্্র- 

প্রসাদ ঘোষ গ্রড়তি ১৬ জন বিখ্যাত. লেখক বঙ্কিমসাহি্াকে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা 
করিয়াছিপেন। আছিকার এই সভায় বঙ্কিম সংখ্যার “নারায়ণ* থানিকে পুনরায় মুদ্রিত করিয়া যদি 
আপনার! বিতরণ করিতেন, তাহা হইলে আমি খুব সুখী হইতাম। 

(৩) ণ 
সমগ্র এবং সম্পূর্ণ বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচন! একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে আপনারা আশা 

করিতে পারেন না। তাহার জন্ত একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে হয় এবং অগ্যাবধি সেই গ্রন্থের অভাব 

বাংল! সাহিত্যের ছুরপনেয় কলঙ্ক । আপনার! অনেকে হয়ত জানেন অথবা শুনিয়াছেন যে, আমি 

বাংলার ও বাঙ্গালী সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী বলিয়। সাহিত্যে আমার একট! ছুর্ণাম আছে। এজন্ত 
অনেক সাহিত্য-রথী আমার মধ্যে বিশ্বীস্ববোধের একাস্ত অভাব নিরীক্ষণ করিয়া! অতিশয় ক্ষুপ্ন হইয়াছেন 
এবং উদ্মার সহিত সে কথা তাহার! ভাষায় ব্যক্ত করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। আমি সেজন্ত লজ্জিত নই। 
এমন কি আজ বাংলার যুগ-সাহিত্যের একজন ত্রষ্টা, নেতা ও ভ্রাতার স্থৃতিশেখরের দিকে উর্ধে 

করজোড়ে তাকা ইয়! বাঙ্গালীকে, আবার আমি বলিতে সাহস করিতেছি যে, ভাই বাঙ্গালী,_তুঁমি 

তোমার বাংলাকে ভুলিও না । বঙ্ষিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি 
বাংলাকে ভুল, বাংলার অতীতের ইঠিহাস খুঁজিয়া ন| দেখ-- বাংলার শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মের মর্ম 
না বুঝ,_-বাংলার ম্যায় দর্শন, বাংলার স্থৃতি, বাংলার তন্ত্র ও দীক্ষা প্রণালী, বাংলার সমাজ-বিন্থাস, 

বাংলার সাহিত্য--এক কথায় বাংলার সভাতাকে গ্রাণপাত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা না কর, তবে তুমি 

বাঙ্গালী হইলেও বঞ্ধিম-স্মৃতিকে অপমান করিবার জন্ত এ সভায় উপস্থিত থাকিও না । মনে রাখিও 

-_-“বন্দে মাতরম্” বাংলার গান--ভারতবর্ষের নহে। তথাপি ভারতবর্ষকে এই মহাগীতি, এই মহামন্্ 

গ্রহণ করিতে হইয়াছে । মনে রাখিও বাঙ্গালী আবার বাঙ্গ'লী হইতে না পারিলে ভারতবর্ষে তাহার 

স্থান নাই, পৃথিবীর এই মহাপ্রাবনে দে হয়ত বা এবার ভাপিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর 

বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাকীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিবান নয়। (যদিও বাঙ্গালী-প্রধানদের 

মধ্যে বঞ্কিমচন্ত্রই সর্বাগ্রে ও সর্ধ প্রথমে ইহার অসত্যত। প্রতিপন্ন করিয়া গিক়্াছেন।) ইহা পলাণী- 
প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ বারে ক্লাইবের পদদাঘাতও নয়। আমি ম!নস চক্ষে দেখিতেছি হছা 
তাহা অপেক্ষাও নির্দাম,--তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ,--তাহা অপেক্ষাও শোণিত-পিচ্ছল। ইহা অহিংসা 
নহে-ফিছুতেই নহে! আননদমঠ, সীভারাম, দের্বাঁ চৌধুর!ণী কি বাঙ্গালী পড়ে নাই? উপন্তাস ও 
আট হিসাবে ইছার সমালোচনা এখন স্থগিত থাকুক। বন্কিমের পরে বাংলাদেশ উপন্তাসে ছাইয়া 
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গিয়াছে। ঝাংলার আধুনিক উপগ্তাদ-সমুদ্র যদ কেহ মন্থন করিতে চান, তবে দেখিবেন রিরংশার বিষে, 
_এবং তাহা ও আমি বলি, ফেরঙ্গ রিরংসা,__বাংলার তরুণ তরণী আক নিমজ্জমান। এত যে বিষ,_- 

তাহ! যদি সম'জে ও সাহিত্যে সত্য হর, তবে আমি নিঃ সঙ্কোচে 'বলিতেছি__* লাথে না মিলিল এক* 

একটাও নীলক আমি বাংলাপ্ন পাইলাম ন।__এই আমার আক্ষেপ। শ্বদেশীর আমল হইতে আমি 

দুই চক্ষে চাহিয়। আছি-_-এবং সেই হইতে বঙ্ধিমচন্দ্রের সঙ্কেত বুঝিবার চেষ্টা! করিতেছি। 
আঁনদ্দমঠ, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী বাঙ্গালীর বৈশিষ্টো পরিপূর্ণ, ভারতের অন্য কোন প্রদেশের 

নাম গন্ধ ইহাতে নাই । ইহাতে 000৮9 এর চ05191150 থাকিতে পারে, 1571079 এর ছুন্ধর্ষ 

[৪6107-1998 থ|কিতে পারে, 111৭019 4£০এর সন্যাস থাকিতে পারে,পারিপার্থিক অবস্থ! 

চিত্রণে অগঙ্গতি থাকিতে পারে, বিলাতী [00000019190 থাকিতে পারে, আর্টের নাপ-কাঠিতে একটা 

উদ্দেপ্ত লইয়া উপন্তাস রচনার অপরিহার্য ক্রুটী থাকিতে পারে--পারে কি, হয়ত আছে। কিন্ত 

তথাপি ইহাতে বাঙ্গ।লী আছে- এমন বাঙ্গালী আছে ষে অনুশীলন করিলে প্রাদেশিক আদর্শে এমন 

কি ভারতীয় আদর্শেও কাহারও নিকট মাথা নত না করিয়া সে দাড়াইতে পারে । আমি আবার বণি 

স্*বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন__অন্ত কিছু হইতে বলেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথ (যদিও এই মভার সভাপতিত্বে সম্মান তাহার জীবিতকালে একমাত্র তীহারই প্র।পা 

এবং মন্ধান্তিক ছঃখের বিষয় যে সম্প্রতি কোন মতেই তাহার নাগাল আম্নুরা পাইতেছি না) এক 
স্থানে ্খিয়াছেন-__ | 

"আধুনিক বাংলা স।হিত্যে বাংলা! দেশের বা বাঙ্গালীর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আজ- 
কাল কেবল ম্যাপেই বাংলা দেশ আছে। যদি কখনও বাংল! দেশের অস্তিত্ব লুগ্ হয়, তাহ৷ হইলে 
তথন বাংল সাহিত্য পড়িয়া এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বাংল এমন একট] দেশের সাহিত্য যে দেশ 

কোনও কালে বর্তমান ছিল ন।।% 

আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই যে, বস্কিম-সাহিত্য এইরূপ বক্ষ্যমান আধুনিক 
ংল। সাহিত্য নয়। ইহ! এমন একটা সাহিত্য যে বঙ্গ দেশ লুগ্ত হইলেও এই সাহিত্য পড়িয়া জ্ঞানীর! 

নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন যে--হ্য।, বাংলা নামে একটা দেশ ছিল। বঙ্কিম-সাছিত্যের ইহাই গৌরব-- 

ইস্থাই মস্ত বিশেষত্ব । 

(৪) 
আমি বস্কিম-সাহিত্যকে একট! ধুগ-সাহিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু বুগ-সাহিত্যের 

নানা দিক আছে। সে নান! দিকক-_বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপে যুগ-সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে 

এবং সেই পূর্ণাবয়ব দেভের ভিতর প্রাণ 'পতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত ও প্রাণময় করে। 



৩২. বীরভূম 

বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর [1810]9 এর সাহিত্য, দর্শন ও ধর্দের প্রভাব জুম্পষ্ট লক্ষিত হয়। 

তথাপি বন্িম সাহিত্য-_-আত্ম) লমানিত, তেজংপূর্ণ, অথচ প্রশান্ত ও গম্ভীর! ইহা! সমুদ্র বিশেষ। 
বন্ধিম-যুগের সাহিত্যের কিক পুর্বে এবং তাহার সমপামন্িক পারিপার্থিক আবেষ্টেনের মধ্যে 

বাঙ্গালার উনবিংশ শতাবীর সংস্কার যুগের একটা প্রেরণ। কার্ধা করিয়াছে । ধর্-সংস্কারে দেবেন্দ্রনাথ, 

কফেশবচন্ত্র, বিজয়রুষ্জ ; সমাজ-সংস্কারে সিংহ-গ্রতিম বিগ্ভাসাগর 3 রাজনীতিক্ষেত্রে হুরিশ্চন্দ্রের প্রভাব 

বঙ্িম যুগের উপর অস্পই নছে। বঙ্কিম -সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী-এই সমস্ত ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের 

দিকপাল সংস্কারকর্দিগকে তখনও ভুলিয়া যায় নাই। ইহাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 
তাঁহার! তখনও সংস্কার-কার্ধ্য প্রবৃত্ত ছিলেন। 

বন্ধিম-সাহিত্য কোন কোন দিকে এই সংঙ্কারযুগকে বাধ! দিয়াছে এবং কোন কোন দিকে 

ইহাক্ষে উন্নততর এক বিশালক্ষেত্রে পৌছাইয়| দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিচক্ষণ 
সমালে'চকগণ-_ ( যেমন ডাক্তার বজেজনাথ শীল গ্রভৃতি ) বঙ্কিম-সাহিত্য-যুগকে হিন্দুধর্মের এক 

নব জাগরণের যুগ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বঙ্ধিম-সাহিত্যের সঙ্গে তাহার! নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য- 
গুধি এবং চক্জরনাথ বন্থুর সমালোচন। সাহিত্যকেও অঙ্গঙ্গী ভাবে যুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই 

সমধ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়। বদ্ধিম-যূগ সাহিত্য, বাঙ্গলার উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-যুগের বিরুদ্ধে একটা 
প্রতিক্রিয়র মত দেখা/দ্কিয্াছে | তথাপি বঙ্কিম পাহিত্যকে আমি একট। সমন্বয় যুগের সাহিত্য বলিয়া 

নির্দেশ করিতে চাই । ইহা কেবল প্রতিক্রিয়। যুগের সাহিত্য নহে। বঙ্কিন শুধু গীতার সমন্বয় করেন 
নাই, বাঙ্গল। সাহিত্যের একট! সমন্বয় করিয়াছেন । 

(৫) 

সাহিত্য-ক্ষেত্রে--বিশেষতঃ ব্যক্তিগত মত ও সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ও গিরিশচন্দ্রে যর্তই পার্থক্য 
থাকুক ;-_বন্কিম ও গিরিশ যুগের মধ্যে একট। সেতু নির্মাণ বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ 

প্রতিভার বর পুঙ্জ এই ছুই মহাঁকবিই [১:০7৪এর সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও-_সাহত্যের 

দুইটি বিভিন্লক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়! সব্যসাচীর মত, বাঙ্গালীর যুগ-সাহিত্য সৃষ্টি 
করিয়া গিগ্ছেন | উহার উভয়েই ত্রষ্টা ও কবি। বাঙ্গালা-_-এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসেও 

ইহ্থার। উভয়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি। ইঞারা সুবিধামত পাশ্চাত্যকে হুবছ নকল করেন নাই। 
যেমন ইহাদের পরবতী নাটক নভেলে অন্তান্ত উপন্তাসিক ও নাট্টক-রচয়িতাগণ ক€ররাছেন ও 
করিতেছেন এবং মহা হুঃখের বিষয় যে তাহ! করিয়াও তাহার] বাহবা পাইতেছেন। 

বাঙ্গলা [11:0০ নছে। বাঙ্গালীর সাহিত্য কেবল [8:079এর সাহিত্যের এ্রতিধবনি হইতে 

পারে না। বাঙ্গাল! সাহিত্যের এরকম দুর্ভাগ্য আমি কল্পনাও করিতে পারি না। বাঙ্গাল] তাহার সুরে 
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ও রপে ফুটির। উঠিবে। সেই প্রস্ষ,টত, পূর্ণ-বিকশিত বাঙ্গলা সাহিত্যের গন্ধে বাঙ্গালা ও জগৎ ভরপুর 
হইবে। যদি তাহা নাহয়, যদ্দ বাঙ্গালার নিজস্ব বলিয় কিছু নাঁণাকে তবে,__বাঙগ।লা সাহিত্য লুপ্ত 
হুইলেই বা ক্ষতি কি ?__তবে, বন্ধিমচন্ত্র লুপ্ত হইলেই ব1 ক্ষতি কি--? ভাই. বাঙ্গালী, বস্কিমচন্ জর কি 

সতাই অরণ্যে রোদন করিয়। গিয়াছেন ? 

বন্ধিম ও গৈরিশ সাহিত্য, পাশ্চাতা সাহিতা দ্বার৷ প্রভাবান্বিত হইলেও বাঙ্গালীর সাহিত্য 

হইয়াছে । এই ছুই মহাকবির ত্য্ট বাঙ্গালীর সাহিতোযোর মধ্যে একট! মৌলিক ও যৌগিক সম্পর্ক 
আছে; বাথাকা সম্ভব বলিয়াই আমি আপনাদের মধ্যে কোন অভিজ্ঞ ও পিপুণ সমালোচকে এই ছুই 
অপুর্ব সাহিত্যর মধ্যে ষে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তাহা সুষ্পষ্ট ফুটাইয় দেখাইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি। 

আশ! করি, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার মত অক্ষমের এই অনুরোধ কেবলমাত্র অনণ্যে রোদন খলিম্বা 
অন্বীকৃত ও অগ্রাহা হইবে ন।। 

(৬) 

বন্ধম-সাহত্য বাঞ্জালীর জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে । যতই অপপ্রয়োগ হউক,-_স্বদেশী যুগে 
বঞ্চিম-সহিত্য বাঙ্গালায় তাহাই করিয়াছে যাহ। করালী দেশে, ৬০10৮1৩ এবং 2১০৯৪৪৮: সাহিত্য 

করিয়াছিল। এই দিক হইতে বঙ্গিম-সাহিত্যের আলোচনা! এখনও আরস্ত হয় নাই। আমার 

[ববেচনায়, আর অধিক বিলম্ব ন। করিয়া তাহ! আরম্ভ কর! উচিত । আমি অনুরোধ করি যে, বাঙ্গালায় 

বঙ্চিম-সাহিত্যের সহিত, ফ্রান্সের-_ ড০0162179 ও 1090959% সাহিত্যের একট! তুলনামূলক সমালোচনা 

গ্রন্থ, আপনাদের মধ্যে নীঘ্রই কেহ লিখিতে প্রবৃত্ত হউন। কেন ন। আমার মনে হয়, কোন কোন 

দিকে বঙ্কিম বাঙ্গালার ৬০107) ও [01155081-- যদিও এরূপ তুলন! সমস্ত দিক্ দিয়! সমীচিন নযু। 

| (৭) 
বাঙ্গালার ত্রয়োদশ ও অগ্কাদশ এই উভয় শতাব্দীকে কেন্দ্র করিয়৷ বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি উপস্াস 

রচন! করিয়াছেন। হয়ত বা এই উপন্তাগুলি তাহার অজ্ঞাতসারে উদ্দেম্তমূলক হইয়া পড়িম্াছে। 
কিন্ত অন্তাতসারেই বা বলিকি করিয়া? ধিনি প্কৃষ্ণকান্তের উইল* *বিষবৃক্ষ” লিখিতে পারেন-_ 

এবং ধিনি “কপাল কুগুলা” স্ষ্টি করিতে পারেন-_সামাজিক উদ্দেষ্ঠবাদ তাহার মধ্যে থাক1 সত্বেও, 

তিনি যে কত বড় কারিগর, কত বড় শ্রষ্টা, তাগা পরিমাণ করা সহজ-সাধ্য নছে। যদি তাহার উপন্তাস- 

রচনায় কোন উদ্দেগ্তবাদ আসিয়া! থাকে, তবে গ্ামি বলিব--তাহারও উদ্োগ্ত ছিল। কেবল ছিল 

নয়-_.এখনও আছে। 
(৮) 

বঙ্কিমচন্দ্র পবাঙ্গালীর মন্তয্যত্ব” সম্পর্কে বড় আক্ষেপ করিষু। গিয়াছেন। যে মানুষ নয়, সে 

৫ 
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বাঙ্গালী হইবে কি করিয়।? ১২০৩ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র দিবস গণনা করিয়া! গিয়াছেন। দিবস মাপ 

হইগ়াছে,--মাল বংসর হুইয়াছে,-ন্বৎসর শতাব্দী হইয়াছে,-শতাব্দীও ফিরিরা ফিরিয়া! সাতবার তিনি 

গশিয়াছেন। কিন্তু যাহ! তিনি চাহিয়াছিলেন--হাহা! তাহার মিলে নাই। “মনুঘ্যত্ব মিলি কই”? 
এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই? ্রীক্যকই? বিদ্ভাকই? গৌরব কট? গ্রীহর্য কই? ভ্নারাচখ 

কই? হলামুধকই? লক্মধসেনকই? আরকিমিলিবেনা? হাপ্স! সবারই ঈশ্সিত মিলে, 

কমলাকাস্তের মিলিবে না।” এখন আপনার! বুষুন বছিমচন্তজ্র কি চাহিয়! গিয়াছেন এবং আমাদের 

কি পাইতে হইবে । তিনি আমাদিগকে কেবল 'ঘ্যান্ ঘ্যান, করিতে নিষেধ করিয়াছেন-_ আমাদের 
“মধু সংগ্রহ” করিতে বলিয়াছেন-_-এবং আবশ্বাক মত “হুল” ফুটাইতেও বলিয়াছেন। কথাটা পমীচিন 

কিন! আপনার! গ্রণিধান কৰিবেন। দেশ ও জগতের জন্য--অন্ন-বস্ত্রের সংঘ্থান আমাদিগকে 

করিতেই হইবে এবং তাহার জন্ত গ্রয়োজন বোধে লও ফুটাইতে হইবে। 

(৯) 
যেমন রাজ। রামমোহন রায়ের হরিহরানন্দ তীর্ঘস্বামী নামে এক অতপ্রসন্ধ তান্ত্রিক গুরু ছিলেন, 

তেমনি কিন্বদন্তী আছে যে বস্কিমচন্দ্রেরও একজন অখ্যাতনাম! তান্ত্রিক গুরু ছিলেন। ৬গাঁচকড়ি 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইছার আভাস দিয়! গিয়াছেন। সন্নযাসের আদর্শ তাহার বে সমস্ত চিত্রাঙ্কনে উজ্জল 
ও নিখু'ত হইয়া! ফুটিয়াছে, তাহ! নাকি তাহার গুরুর আদর্শে । অবশ্ত এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমি 
কোন দায্লিত্ব গ্রহণ করিতেছি না! তবে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ ভারতীয় কিন্ব! গৌড়ীয় নহে, 
ইহাই আমার মনে হয়। [0296 [7101 0০107870ঠর মাল লুঠিয়া অতঞ্কিতভাবে কোম্পানীর 

নিরীহ মিপাহীদিগকে খুন করিয়া,__দুডিক্ষ-পীড়িত দেশবালীকে অর দেওয়া; পরোপকারের __ 
বিশেষতঃ দেশাত্মবোধের এই ভয়াবহ উৎকট আদর্শ কেন তিনি অঙ্কিত করিলেন-_বুঝিতে 

পারি ন1। সন্যাসের যে আদর্শ বাঙ্গালায় আছে তাহ! হয় শৈব, না হয় শাক্ত, ন! হয় বৈষুব। আধার- 

ভেদে সব আদর্শই এখন মলিন। তথাপি আদর্শ হিসাবে শৈব শাক্ত বৈষ্ুবের সন্গ্যাস-আদর্শ 

“আনন্দমঠে" স্থান পায় নাই। উহ! পাশ্চাত্যের সংঘাতে গঠিত । পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সন্ন্যাসের 

এক অভিনব মিশুন। সমাজ ও রাষ্ত্রে উহার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বাঞ্চনীয় নহে--আমার এইরূপ 

বিবেচনা হয়। 

| (১৯) 
আমি আর আপনাদের অধিক সময় নই করিব না। বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় সর্বজন- 

বিদিত “কমলাকান্তের" হুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদিগকে অব্যাহতি দিব। 

কি স্বপ্ন একদিন এই মস্থাকবি দেখিয়াছিলেন ! তাহার খধি-কল্প ধ্যানে মাতৃভূমির পৃতোজ্জল 
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অ'লেখাখা,ন সহত্র হূর্যের দীপ্তি লইয়! ফুটয়। উঠ্ঠিয়/ছিল। সপ্তমী পূজার দিন অহিফেনের নেশায় 
কমলাকান্ত এই ধ্যানমূর্তি দেখিতে পাইয়াছিল। কি সে মৃত্তি ?-_ | 

*. “তরঙ্গ-সম্কুল জলরাশির উপর ন্তবর্ণমগ্ডিতা সপ্তনীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাঠিতেছে, 

ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা! হাএইমা। এই জননী জন্মভূমি-- 
কমলাকান্ত-প্রস্থৃতি বঙ্গভূমি। এই মৃন্নয়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্ত রত্বতৃষিতা_ এক্ষণে কালগর্ডে 

নিহিতা । রত্ব-ম্ডিত দশভূজ, দশদিকে প্রসারিত ) তাহ!তে নান! আমুধরূপে নান! শক্কি শেভিত, 
পদতলে শক্র বিমর্দিত__পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শক্র নিগীড়নে নিসুক্ত। * * * আমি এই 
কালস্রোতে দেখিলাম, এই স্ুুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা1% , 

"এস, ভাই সকল! আমর! অন্ধকার কালআ্রোতে ঝাপ দিই। এসঈ, আমরা ঘ্বাদশকোটি- 
ভূজে এ প্রতিমা তুলিয়৷ ছয় কোটি মাথায় বহিম্ন' ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? গ্রে 
নক্ষত্র সকল মধো মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উগারা পথ দেখাইবে চল! অসংখা বাছুর প্রক্ষেপে এই 

কালসমুদ্র তাড়িত-মথিত-ব্যস্ত করিয়! আমরা! সম্তরণ করি,__সেই গ্রঙিম মাথায় করিয়া আনি। ভয় 

কি? নাহয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?” 
ইহার পর আর আমি অধিক বলিতে পারি না -কো'ন বাঙ্গালীই বলিতে পারে না। আন্মুন 

--আমরা একবার হিংদা-দ্েষ ভুলিয়!-দেশ-মায়ের পায়ে মাথ। নোয়াইয়া সমম্বরে বলি--বন্দে 

মাতরম্। 

(আজ্ম-শক্কি) 

নিতাধামে__ আশুতোষ 
সি 
রা 

বাঙ্গলার পুরুষবাঘ্র আশুতোষ মুখোপাধায়ের তিরোধান,_বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের 

সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা! তিনি অসময়ে চলিয়! গেলেন, হঠ'ৎ চলিম্বা গেলেন, জীবনের কাজ যেন 

অনেক পড়িয়া থাকিল। তাহার আসনে বসিতে পারে, এমন বীরসাধক বাঙগালায় ব! ভারতে আছে 

বলিয়া মনে হয় না- ভবিষ্যৎ, বিধাতার হাতে । 

তাহার তিরোধানের সময়টি বেশ। র্ুবীন্দ্রনাথ বিশ্বতারতীর কাজে চীনদেশে গিয়াছেন, ফিরিয়! 



৩৬ বীরহীঁমি 

আ/সতেছেন। এসিম্লার মানসজীবনের ছিন্॥ এক্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ট, আবার যাহাতে অবাধভাবৈ 

জ্ঞানরাজ্যে সকলদেশের ভিতর আদান প্রদান চল, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রনাথ আপাততঃ তাহার ব্যবস্থার 

জন্ত, চীনদেশে গিয়'ছেন। বাঙ্গালার ত্যাগবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মহাত্ম! গান্ধীর মনে ব্যথা দিয়া, 

মহাস্মাকে নূতন রকমের ভাবনা ভাবাইয়া,_আত্মকলছে পরিপূর্ণ বাঙ্গালায় চারিদিকের বিচিত্র ও 

বিভিন্নমুখী আক্রমণের মধ্যে অভিমন্তার গ্তার যুদ্ধরত; দেশে সকলই অশ্নিশ্চিত ও সংশয়িত, ঠিক এমন 

সময়ে আশুতোধের অন্তর্ধান! ধাহারা ভাবেন, তাহার! ভাবিয়া আকুল--আমাদের ভবিষ্যৎ কি? 
আশুতোষের তিরোধান, আমাদের এই বাঙ্গালী জাতির মরিবার' হুচনা, কি ভাল কারয়। বাচিবার 

সূচনা, কে তাহ। বুঝাইয়1 দিতে পারে? 
বড়লোকের মরণ, আকম্মিক মরণ, অকাল মরণ,-- কাজেই অনেকেই, ছাঁপাইয়া বাহির করার 

জন্য, অনেক কথ বলিয়াছেন। 'বঙ্গবাণী” কাগজে অনেক ভালগোকের লেখা বাহির হইয়াছে । 

ধিনি যাহ জানেন, ভাল করিয়াই বলিয়াছেন-_কিন্তু সাহসের কথা৷ কম-_মর্মকথাও কম। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের তরঙ্গে বিশ্ববিষ্তালয়ে সেদিন যখন ভাঙন লাগিয়াছিল, তাহার 

বিরুদ্ধে দাড়াইয়৷ সরকারী বিশ্ববিগ্ালয় সাম্লাইতে পারেন, আশুতোষ ছাড় এমন লোক দেশে কেহই 

ছিলেন না। একথা, সে দিনের কথ|। সেদিন, আশুতোষ অনেক উপহাস, অনেক নিন্দা, অনেক 

বিদ্রপ সহম়্াছেন। পূর্বষুগে আর একদিন অনেক মহাঁরথী নুতন বিদ্ার়তন গড়িতে গিয়াছিলেন, 

পারেন নাই। সেও আগুতোষের জন্ত । সেদিনের নেতারা অনেকে ফিরিয়া! আসিয়া আশুতোষের 

চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, বর পাইয়াছিলেন, অভয়ও পাইয়াছিলেন। সেদিন বাঙ্গালার নববিদ্ঠা- 

অ:য়তনের স্বপ্ন যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহ! আশুতোষেরই জন্য, আশুতোষের বিশ্ববিগ্ঠালয়ে, 

তাহাদের বিদ্যালয়ে নহে। 

নৃতন বাঙ্গালার নূতন লাট একদিন চঞ্চলমতি বাঙ্গালীর শত শত ছেলের লেখাপড়ার পথে 

চিরকালের মত কাট! দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেম, পারেন নাই,-_আশুতোষের জন্ত। আজকার লাঃও 

গায়ে হাত তুলিতে গিয়। বুঝিয়৷ লইয়াছেন__-কেমন শক্ত চিজ ছিলেন, এই পুরুষব্যাপ্র আশ্ততোষ ! 

ছুর্দিকেই সংগ্রাম, দেশের সঙ্গে__বিদেশের সঙ্গে । ইহার ভিতর বিজয়ী বার আশুতোষ দেশকে কীদাইয়। 
নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। আমাদের শক্তি নাই, আশুতোষ সম্বন্ধে ঠিকমত ভাবিতে-তাহ,র 
পদাঙ্কান্থনরণ, অনেক দুরের কথা! মহুতের ভাবন! ভাবুন আজ তাহারা, বাহার1 সত্য সত্য মহৎ। 

দেশবদ্ধু দাস আজ কি করিবেন? তাহার অনেক কাজ --সময় নাই। কিন্তু আশুতোষের ভাঁবন! 

আজ কে ভাবিবে? অধিকার আছে কয়জনের ? বিশ্ববিগ্যালয় ভাঙ্গার জন্ত যেদিন তিনি আতশ্ু- 

তোষের মুখোমুখি হইয়াছিঞ্েন, সেদনও তিনি ভক্তি করিতেন আশুতোবকে,--অন্তরের সহিত। 
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কিন্ত সেপ্দন, তিনি শুনিয়াছিণেন এক আজবদেশের ডাক! আজ তিনি অগ্ত পথের পথিক । 
কলিকাতা মিউনিনিপ্যালিটি দখল করিয়াছেন. তিনি কি বিশ্ববিষ্ঠালয়ে আপিবেন, তিনি কি বিশ্ববিদ্তালয় 

দখল করিতে চেষ্টন্বিত হইবেন ? 
পত্ডিত ব্রজেন্ত্রনাথ শীল আন্র কোথায়? বহুকাল পূর্বে রোমনগরে বিশ্বমানবের মহাসাধনার 

যেন্বপ্র বিবৃত করিয়! বিশ্বপস্তিতের সভায় তিনি বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত কগিয়াছিলেন, সেই 

স্বপ্নকে সাফল্যমগ্ডিত করিতে আশুতোষ প্র।ণপাত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পতাকা কে ধরিবে? 

আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র কি খদ্দর লইয়াই থাকিবে? হীরেন্দ্র নাথ--শান্ত সাধু হীরেন্দ্রনাথ-- সরকারী 

বলিয়', বিশ্ববিগ্ালয়ের ছায়াও মাড়াইলেন না; একাগ্রচিত্তে নূতন বিশ্ববিষ্তালয়ের এক অংশ সুবিপুল 

বাধা অতিক্রম করিয়াও গড়িয়া তুলিলেন। তিনিও তাহার দেহ, প্রায় পাত করিয়াছেন, আগ কি 

তিনি আগিয়া সরকারী বিশ্ববিষ্ালয়ে জাশুতোষের পতাকা ধরিতে পারেন না? আশুতোষ যে 

বাঙ্গ।লী, আশুতোষ যে একালের জ্ঞান-প্রগারক ব্রাঙ্গণ! একাধারে ব্যাস ওচাণক্য। কোন্ 

বাঙ্গাণী, কোন্ হিন্দু আজ উদাসীন থাকিবে? 
স্ 

ইংরাঁজের শাসনব্যবস্থা একট! বিরাট বিশাল কণ। যেমন জটিল, তেম্নি তারি। ইহাতে 
হৃদয় নাই, ব্রদ নাই। শ্রীমতী ফ্যানি বেসাস্ত বলেন--11720 19 110 1501000 01010010018 16. 

ব্রেপষ্টেশন, ডাকঘর, কাছারী, আদালত, স্ুল, কলেজ, সবই তাই। এই যস্ত্ে যাহার! চালিত ও 

তাড়িত, তাহারা নিশ্পেষিত ও মুহামান। এই যন্ত্রের যাহার! চাপক তাহাদের ও অবস্থা ততৈব চ। 
তাহারাও প্রাণহীন কাঠের পুতুল । মহাত্মা গান্ধি বপিতেছেন--'প!লাও, পালাও'_-ইহার বাহিরে 

আপিয়া তপস্তা কর. দরকার হয় ভাত তুলিও না, কথা কহিও না.__নিঃশবে নিস্পেষিত ও দলিত 

হইয়। মরিয়া যাও । কি হইবে, ভগবান জানেন! কিন্ধু আশু.তাষ পলান নাই, এই কলের ভিতর 

ঢুকিয়াছিলেন। অন্ততঃ ছুইটি বিভাগে ইহার চালক হইয়াছিলেন 1--এক বিগ্বধিগ্ভালর, আর এক 

হাইকোর্ট | বিশ্ববগ্ালয়ে তিনি কি করিয়াছিলেন সকলেই জানেন। ০ %1000 0110 17710177101 

01010015117 1৮-বিশ্ববিদ্'লয়ে তিনি মানবহদয় যোজন করিয়।ছিলেন। এক নগ্বরের জন্য ছেলে 

ফেল হুইয় ধনে গ্রাণে মারা বাইত, তাহার অস্তিমের আর্তনাদ কেহ শুনিত না, চোখের জল কেহ 

দেখিত নাকে শুনিবে? মানুষ ন়-সেবে কল! একদিন বেশী কামাই করিয়। ফেলিল্াছে, 
গরীবের ছেলে,-_-ছেলে পড়াইয়! লেখা পড়া শেখে কলিকাতায়, এবার আর পরীক্ষা! দেওয়। হইবে 

না, আর এক বছর পড়, এই ছিল আগেকার কলের কাজ! আশুবাবু এ সব বদ্লাইয়া কলের 

ভিতর মানবহৃদয় যোঙ্না করিয়াছিলেন | কে পারে? রক্তমুখের নীলনয়নের রুদ্রদৃষ্টির সশুখে বুক 



৩৮ বীরভূমি 

ফুলাইয়। মাথ! তুলিয়া কে এমন পারে? অবারিত দ্বার__ প্রবেশের নিষেধ নাই, বিশালবপুতে ভূতোর 

দ্বার তৈল মর্দন চলিতেছে, আর ছাজার লোকের হাজার আব্দার হৃদয় দিয় শুনিতেছেন, কেধল কাঁণ 

দিয়! নহে, এমন ধার! কে পারে? 

বিচারালয়ে কি তিনি করিয়াছেন, তাহ! জানেন বিশেষজ্ঞেরা--নরেশবাবু কিছু বলিয়াছেন। 
বাহার জানেন, তাহারা বলিবেন। ৃ 

৩ 

সাংলারিকের নুবুদ্ধি, তুলনা করিতে চছে না-কারণ সব সময়ে তুলনা কর নিরাপদ নহে। 

আবার যাহার] ভাবুক, তাহারা বলিবে তুলনার সময় নহে। কিন্ত তুলনা না করিলে বুঝিবারই উপান্ন 
নাই। যাহার! সামাজিক সৌপ্জন্ত হিসাবে শোক করে না, যাহারা কেবল শ্রোতে ভাসিয়া চলে না, 

যাহাদের নিজের বলিতে একট। জীবন আছে,_-সে জীবন ছোটই হোক আর বড়ই হোক-_তাহার। 

আজ তুলন! লা! করিলে বুঝিতে পারিবে না । 

আশুতোষ একজন মানুষ বা বড় মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একটা বড় জাতির এবং 

একট! বড় দেশের একট! খুব বড় রকমের সন্কট ও সংশয়ের যুগের একট! বিশেষ রকমের সাধনাদর্শের 

একটি সু্পষ্ট ও উজ্জ্বল মুর্ি। ইতিহাসে বিধাতার খেল! আছে--সে খেলার ক্রীড়নক আছে। 
এই ক্রীড়নকগুলি অতিমানুষ। একটা যুগের গোট। জীবন (9 ০০71১013110 0? 070 8.0) 

স্াহাদের ভিতর ফুটিয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল-_বড় বড় মানুষ,__কেহ ভাবে, কেহ জ্ঞানে__ 

কিন্ত তাহাদের জীবনে কত পরিবর্তন দেখা গেল! এই পরিবর্তন, বিকাশের ধর্ম এবং স্বাভাবিক । 

গ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যকে মিলাইয় গ্রভীচোর যন্ত্রের দ্বার! প্রাচাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠী করিতে 

হইবে--এই মতই আজ ইহাদের মত। সুতরাং এই মতকেই বাঙ্গলার মত বলিব না তো কি 

করিব? আশুতোষ এই 'অ দর্শের মুত্তি, তাহার জীবন এই সাধনের পথ । 
পুরাতন একটি জাতির ঘাড়ের উপর গোট। পৃথিবীর বিচিত্র সাধনা ও সভ্যতা একে- 

বারে হুড়মুড়, করিয়া! চাপিয়! বসিয়াছে--সব ওলটু পালট করিয়া দিয়াছে, এখন এই জাতি 

বাচিবে, কি মরিবে, হিসাব করিয়। কেহই বলিতে পারে না। যাহার! বলে ব্চিবে, তাহার] জানে না, 

কেমন করিয়া বাচিবে, কোন্ পথে ৰাচিবে। বাচিবার শক্তি আছে কিনা, বোঝ চাই--মার কোন্ 
পথে ঝাচিবে, সেই পথ চেন! চাই। আশ্ুবাবু বাঙ্গালী জাতির শক্তিমভার একটি প্রচণ্ড পরিচয়। 

আরও অনেকে এ পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন-_কিস্তু আঞ্জবাঁবু খুব ঝড় পরিচয়। আজ 
ধাহারা আছেন, তাহাদের কাহারও সহিত তুলন1 ন। করিয়া! বলিতেছি-__যাহ।র! গত শত বৎসরে গেলেন, 

তাহাদের মধ্যে আগ্ুবাবু সকলের অপেক্ষ। বড় পরিচয় ;--অন্ততঃপক্ষে মাজ এইন্ধপ মনে হইতেছে 



নিত্যধামে--আশুতোধ ৩৯ 

তুলনা ঠিক অবগত হয় না। আত্ুবাবু দেখাইলেন-_বাঁচিবার শক্তি আছে, খুব জসাছে। এখন চাই 
অনুশীলনের ব্যবস্থা-_সেই ব্যবস্থাই আগ্ুবাবুর প্রাণের অপেক্ষাও ,প্রির কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়। 
প্রত্ীচ্যকে গ্রহণ কর-_-সাধনা ও তপস্তার দ্বার, বিজ্ঞাপনের ফকির ছ্বার। নহে, বেদাস্তের বুক্নির 

দ্বারা নহে, লৌকিকের দোহাইএর দ্বারা নহে-_গ্রহণ কর, জীর্ণ কর,__ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে) এ 
সংগ্রামে তুমি ধ্বংস হইবে নান ইহাই তে'মার আত্মরক্ষার পথ। 

জীবনের জটিলতা বাড়িয়া চলিতেছে । ভারতবর্ষ এ জটিলতায় অনভ্যন্ত। আবার এ জটিল 
ভারতের নিজের স্থষ্টি নহে, তাহার নিজের এতিহাপিক প্রাক্তনের ফলশ্বরূপে এই জটিলতা! তাহান্র 
ভিতর হইতে গঞাইয়! উঠে নাই । বাহিরের ধাক্কায় ভারতবর্ষ বাধা হইয়াছে, এই জটিলতার আবর্তের 

মধ্যে পড়িতে | কিন্তু আমরা আর পারি না! কি ভয়ানক প্রতিযোগিতার কুরুক্ষের!! আমরা 

যেশক্তিহীন। এখন যদি কেহ বলে, এ কুরুক্ষেত্র মায়া, মিথা, তাহা হইলে আমরা অনেকেই হ্বাপ 

ছাড়িয়! ধাচি। একটা স্বপ্নের মধ্য প্রবেশ করিয়া সাস্কনা পাই। এই প্রকারের একটা অবস্থা 
দেশে আসিয়াছে । এই মঙ্কের ধাহার। খবি, তাহার হয়ত একটা পথ সন্য সত্যই দেখিতেছেন, কিন্তু 

শিম্যেরা অ.নকেই কেন সভাপথ দেখে নাই, আলশ্তের মোহস্বপ্রের মধো সান্তনা ও আংজ্মগ্রসাদ 

খু'জিতেছে । এ ছুর্দীশ। আসিয়াছে-_-বেশ হুনি/শ্চত মরণের পথ । গেকুয় ও ভিক্ষার ঝুলি, (যাহার ভদ্র 

নাম টাদার খাতা, অলৌকিকের দোহাই, আৰু সাহেবের সার্টিফিকেট, এই একদিক । আর একদিকে 

ভিতরে ভোগের বিষ'নলের দাহ, আর দায়ে গড়িয়। ত্যাগের ধ্বঞাবহন--এই সঙ্চট -এই সংশয়। 

ইহার ভিতর আশুতে!ম ছিলেন, দ়কায় 'ও দৃঢ়চিন্ত কুরুক্ষেতরের বিজয়ী যোদ্ধা । কিন্তু তাগার'ভিতরে 

ছিল-_কোমল ও মধুর বুন্দাবন। 

বিচারপতি ও আইনন্ঞ আশুতোষের কথ। বিশেষজ্ঞের মুখ হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছে। 

পৃথিবীতে নানাদেশ, নানাজাতি,__ প্রাচীন ও নবীন । সকলেই অগ্রপর হইতে চায়, বসিয়া থাকিলেই 

মরিতে হইবে । অতএব “অ'গে চল্ আগে চল্ ভাই ।” এই আগাইয়া চল! কেমন? ইহাতে মারামারি, 

রক্তারক্তি, কাডাকাড়ি মাছে ;- পশুর মত, রাক্ষ€সর মত। কিন্ধ ভিতরে দেবতাঁও আছ । জ্ঞানে, 

ভাবে, সামাঁজিক বাবস্থায় অগ্রসর হইতে হইবে ।. অতএব কুড়াইতে হইবে; ভাল জিনিস যেখানে 
ধা আছে, সংগ্রহ করিতে হইবে। নূতন, পুরাতন, দেশী বিদেশী ছোট বড় সবই. লইতে হইবে। 

গ্রাচীন ভারতে আইন ছিল, অন্তান্ত প্রাচীন দেশেও আইন ছিল। কোন দেশ চল্তি আইনের নজিরের 

সম্মন করে বেণী, কোন দেশ আইনের মূল সত্রের ব্যাখ্যার সন্মান করে বেশী। আশ্ুবাবুর বিচার 

ছিল, ছুদিকের মর্যাদা! সমানভাবে রক্ষা করিয়া চল1। বিচারপতির "সাসনে বসিয়া আপ্ততোষ কেবল 
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বাঙ্গালীর মস্তিকষে শক্তির পরিচয় দিয়।ছেন তাহ! নহে; কেবল ভারতবর্ষ নঙে, ইংরাজ সাঁআজ্যও 
আগুবাবুকে বিচারপতি করিয়। উপস্কৃত ও গোরবাধ্িত হইয়াছে। অ:ইনের পণ্ডিত নরেশবাবু একথা 

বলিয়াছেন। এখন দরকার--মাশুবাবুর রায়গুলি একত্র করা, বিশেষজ্ঞের টীকাটিগ্পনি সহ ছাপানো, 
আর ভারতের আইনের ছাত্রদের পড়ানো । 

আশুবাবুর স্ৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা হইতেছে । একট! কলেজে নাম বদ্লাইয়! আগুবাবুর নামে 
তার নাম করা খুবই ভাল কাজ, বিশেষতঃ সেই কলেজ ঘখন আশুবাবূরই গড়া। বিশ্ববিদ্তালয়ের একখান 
বড় বাড়ির নাম 'আশুভবন' করাও ভাল-_কিন্ত এসব সস্ত! কাজ। মর্র মূর্তিও তাই। শোকের 

আগুন জলিয়াছে, এ অনল যদি ছোমানল হয়, এ শিখ! যদি নির্বাপিত ন1 হয়, এ অগ্নি যদি গার্পত্য 

অগ্নি হইয়া বাঙ্গালীর ও ভারতের সাধনক্ষেত্রে নিত্য আছতি পায়, তাহা! হইলে আশুবাবু আমাদের 

জীবনে নিত্যঞ্গীবন পাইবেন--তিনি অমর, আমরা তাছার অমরত্বে অমর হইয়া! উঠিব। 
আশুবাবু তাহার মন্দ কথা সব বলেন নাই, কিন্তু অনেক বলিয়াছেন | 071612] 0010061700- 

এপ দ্বিতীয় অধিবেশনের অভার্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি যাহ বলিয়াছেন, তাহা আমরা কয়জনে 

বুবিয্লাছি, কয়দ্ধনে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনীষ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল আসিয়৷ তাহা কি বুঝাই দিতে 
পরেন না? আর মশুবাবুর কীত্তিরক্ষার জন্ত এককোটি টাকা কি বেশী? রাসবিহারী ঘোষ কি 

আর বাঙ্গালায় নাই, তবে আর ধনের উপাধির সম্মান, দেশের লোক কেন করিবে ? 

(সিউড়ি, 

২র] শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল । 

র স্পা 

স্বলের কাগজ 

আমাদের দেশে মফঃম্বল হইতে যে সব খবরের কাগজ বাহির হয়, সেগুলি হদ্দি বেশ ভাল রকম 
করিয়া চলে, তাহ। হইলে অনেক দিকে অনেক রকমের সুবিধা হয়। বর্তমান অবস্থায় নানারূপ 

অস্তরায় আছে, যাহার জন্য মফংম্বলে ঠিক কাগজের মত কাগজ একখানিও নাই বহিলে কাহারও 

9ঃখিত হওয়ার কোন কাঞণ নাই। কয়েক মাস পূর্বে ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি হইতে একখানি 
সাপ্ত।হিক কাগজ বাহির করার কথ। হয়। যিনি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী তিনি আমার সুপরিচিত । 
সেই কাগজথানির জন্ত আমি কিছু লেখ! দিয়! আসি। সেই লেখাগুলি অবশ্ত ছাপা ₹ইয়াছিল, কিন্ত 
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কোনদিকেই কাগজখাঁনিকে একট! নির্দি্ আদর্শের অভিমুখী কর হঞ়. নাই |. গুবে আশা আছে, 
ভবিষাতে হইতে পারে। সেই কাগ্খানির জন্য থে লেখাগুপি দিয়াছিলাম, সেগুলি:নীচে “ছাপাচে! 
হ্ইল, মফ:ম্বলের কাগজগুলিকে কাগজের মত কাগন্জ করার ইচ্ছা যাহাদের আছে, তাহার! এগুলি 

পড়িয়া দেখিবেন। এই লেখাগুলি সম্বন্ধে কেবল একট! কথ বলা দরকার ।. যে কাগজের জন্য এই 

লেখ! দেওয়] হইয়াছিল, সেই কাগজের, ষিনি কর্তা, তিনি ত্ণাশ্রমব্যবস্থার বিশেষ পঙ্গপাতী, সুক্ররাং 

স্তাহথার যাহ! নীতি, ইহাতে সেই নীতিরই অনুবর্তন করা হইয়াছে । এই স্বাধীনতার. যুগে সকলেরই 
শটতি একক্প হইবে না। কিন্তু গ্রত্তেকে রই, যাহা হউক একট। নীতি থাক! চাই, স্পষ্টভাবে তাহা 

ব্যক্ত কর! চাই এবং সেই মূলনীতির আলোকে যাবতী্ম ব্যাপার বুঝিয়া। লওয়া চাই। একজনের 
নীতির সহিত অপরের নীতি ন। মিধিতে পারে, কিক সেজন্ত বিরোধ হওয়ার কোন.কারণ নাই। 
প্রত্যেকেই যদি সর্লভাবে এক একটা নীতির অন্নুবর্তন করেন, আর মতসহিষুতার অনুশীলন করেন, 

তাহা হইলে বৈষমোর মণধাও এঁক্যের প্রতিষ্ঠা হ্বে। 

তষক্ভিন্বাল্্্ ও তক তন 

ব্রহ্ষণার্দেবের চরণে প্রণাম! তিনি গে-এহ্ধণের ছিতকারী। এই গো ও ত্রাঙ্ধণ, বণাশ্রমা- 

চারের উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন আর্ধা-সমাজের ছুইটী দ্িক়। একটী গোলকের যেমন ঢইটী মেরু, এই 

মেরুদ্বয়কে আশ্রয় করিয়! যেমন গোলকের প্রতিষ্ঠ'। তেমনি এই ভারতবধীয় আধ্য-সমাজের একদিকে 

গে, আর একদিকে ব্রাহ্মণ । সমাক্জদেহ কৃত্রিম নছে, মানবের মনঃকগিত নহে, মানবের, পার্থিৰ 

জীবনের স্থুবিধা-দাধনের একটা সামগ্নিক চুক্তির উপর সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নহে। বর্ণাশ্রমের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সন্নাতন সমাজ সেই ব্রহ্মণাদেবের মূর্তি। আমাদের প্রাচীনতম শান খথেদের পুরুষ-সক্ে, 

ভীমন্তগবদ্গীতায়় এবং যাবতীয় পুরাণে এই কথা কীর্তিত হইয়াছে । গো-মাতার পুজ! যে দিন হইতে 
প্রবপ্ডিত হইয়াছে গোজাতিএ বক্ষ! ও সেবা, যেণিন আমাদের একটা অবশ্ত-পালনীয় প্রধান ধর্ম বলিয়া 

অবলখিত হইয়া, সেই দিন হইতেই আমাদের সমাজ তাহার প্রকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। গো.মাতার় 

দান ঘ্ৃত ) বেদ বলিয়াছেন, আমুই ঘ্বত। যেব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে ঘ্বুত বাবহার করিতে পারে, 

নীরোগ শরীরে দীর্ঘায় হইয়া! তমঃ ও রজোগুণকে পরাজয় করিয়া সে ব্যক্ি সাত্বিক অবস্থা অর্থাৎ দেবন্ধ 
লাভ করে। ঘ্বতের নাম হবিঃ, ইহা দেবতাদের ভোজ, অগ্নির নাম হব্য বাহন) ইনি দেবগণের 

মুখ। মন্ত্রের দ্বারা এই হবা, বথাবিধি উৎপা্দত পবিত্র অগ্রিতে সমগিত হয়, দেবগণ তাহা গ্রহণ 

করেন। মনুষ্াগণ দেবতার সেবা করে, দেবতার! পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়া মানবের সেব1 করেন। দেবতার 

ও মানবে এষ্ট প্রকারের গ্রীন্িবন্ধনে বন্ধ হষ্টমু। বিশববাবস্থাটক কলাণের পথে চালাইয়া লয়! বাইতে, 

৬ 
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হেল । এই যেযহযোগ, ইহাই বপদপরধেরপ্রাণ। এই কারণে গোন্যারার গেবা ও পুরা বর্াশ্রমের 
পারদ ও ধান কথা । : 
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গান্টুয সামাজিক জীব । এই সংসারকে স্বীকার করিয়া, এই সংসারের, ও সমাজের বর্তবা- 
ঈমূহ যখাহথ পালন করিয়া যাুযুকে ক্র ড্রামে উন্নতি লাভ করিতে হুইবে। মানব ন্ট 
স » কর্মের বিধানে জন্ম-জগ্মান্তয়ের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে তাছাকে 

বিকশিত হইতে হইবে--প্রন্,ট সঙ্চিদানন্দ হইতে হইবে। সুতরাং এই সমাজ ও সংসার,-_ এই সামাজিক 
ও'সাংলারিক ক্ষর্তৃব্, পরিতাাগ করিবার অধিকার সাধারণ মাচুষের' মাই, এই: সংসারে প্রতোক 

শীষের একটা বুনির্দিষি স্থান আছে, প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি নুনি্দিষ্ট কর্তব্য আছে, এই স্থান 
১৬ বর্তধা তাহার গ্ধর্প। 'জঙ্গজগ্মান্তরের কর্পের' ঘার এই খ্বধর্' নির্ধারিত হইরাছে। 'গধর্ম 

পালন করিতে আমরা বাধ্য । মানুষ মাত্রেই খনী, পিতৃ লোকের নিকট খণ, 'দেবতার নিকট খণ, 

খধষিগণের নিকট খপ । ইহা ছাড়া পিতা মাহা ভ্রাত1, ভগ্নি, গ্রতিবাসী, গ্র মবাপী সকলের নিকট মানব 

খণী। মানবের অপরাধ পদে পদে । জীবন ধারণ করিতে হইলে, সর্ধদাই অসংখা জীব জন্তর 'প্রাণনাশ 

করিতে হয়, ৬ এক পাপ। শাস্ত্র তাঁহাকে পঞ্চহনা বনদিয়াছেন। বথাবিধি সাধন পালন করিয়া 

সামাজিক ও সাংসারিক কর্তব্য সমূহ শাস্ত ও অনলদভাবে প্রতিপালন ' করিয়া আমাদিগকে খণমুক্ধ 
হইতে হইবে। খণমুক্তি ব্যতীত আত্মার উন্নতি নাই। সংসারে থাকিয়! শ্বধর্ম পালন কিয়া এই উন্নতি 

ক্রমেক্রমে সাধন করিতে ইইবে। সাংসারিক জীবনের শেষ উন্নতির নাম ব্রাঙ্গণত্ব লাভ। কাজেই 

বর্ণাশ্রমাচারের উপর গ্রতিষ্টিত সমাজের শীর্ষদেশে ব্রাহ্মণ । এই কারণে সনাতন সমাজের একদিকে 
গো, আর একদিকে ব্রাহ্মণ । এই সমাজ, আদর্শ সমাজ । এখন এই সমাজ নাই, ইহার স্বৃতিমাত্র 
গড়িয়। রহিয়াছে । একদিন ইহ ছিল; এবং এই সমাজের ব্যবস্থা যখন প্রকৃতির সনাতন বিধির 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন দেই সমাজ আবার আসিবে। পুরাণে আছে দেবাঁপি ও?স্ররু নামক দুইজন 
রাজা কলাপগ্ৰামে যোগসমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এই কলিযুগ আর ঠ্বশী দিন থাকিবে না। এই 

কলিষুগের অবদানে সতযযুগের অভাদয়ে সেই ছুইজন রাজ! আসিয়া আবার বণশ্রমাচার প্রবস্তিত 
করিবেন | 

ক মি ৮ 

টিটি উপর প্রতিষিত সমাজে স্বার্থের সংঘর্ষ নাই, প্রতিযোগিতা নাই, নীনা প্রকারের 
অধিকারের দাবী লইয়। নিত্য বিসম্বাদ নাই। সেখানে সকলেই আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য 
তপস্তারত, সকলেই নিজ নিজ কর্তবা সাধনে একনিঠ। গো-বাঙ্গধের হি বলিতে এই আদর্শ 
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ঘাজের রক্ষ। বুঝায়। যিনি.ব্রঙ্গপাদে ও বেদপুরুষ, এই সমাজ তাহার দেহ, এই সমাজের তিনি, 

চক ওপ্রতিপালক ৷ আল. এই সমাজ ভাঙ্গিয়। গিয়াছে, মানুষে মানুষে হিংসা, দ্বণা, প্রতিযোগিতা । 
দিকেই কুরুক্ষেত্র, কিন্ত নিরাশ হওয়ার কারণ নাই? দেই ব্রহ্গণ্যদের রহিয়াছেন, তাহার বাশী.. 

_ ৰুতেছে, প্রেমধাম বৃন্দ[বনে আধার মিলন হইবে )-_-এই. বৃন্দাবন বর্ণাশ্রমাচার-বৃক্ষের অমৃভময় ফল। 

্ | ক *&. % ৃ ন্ , | রি 

 ব্রক্নণাদেবের চরণে পুনরায় প্রণাম। এই. প্রাচীনতম সমাজ, এই শান্ত, ধম ও সন্দাচার তিনি 
রঙ্কঃরুন।. আমাদিগকে তাহার দাস হইবার উপযুক্ত করুন। এই গোত্রাঙ্গণ রক্ষিত হইলে 

অর্চবর্ণাশ্রমাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সনাতন সমাজ আবার তাহার প্রাচীন গৌরব ও সন্জীবতার 
আঠি উপস্থিত হইলে, কেবল ভারতের কল্যাগ নহে, সমগ্র পৃথিবীর পরম কল্যাণ সাধিত হুইবে। 

এই ঝ্বণেই তিনি জগতের হিতকারী। আমর। সেই জগতের ছিতকা নী ব্রদ্ষণাদেবের চরণে প্রণাম 
করি।জি' ভিন্ন জাতি ও দেশের ভিত্র যে হিংসানল ধুমা্মিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে জলিয়৷ 

সংসার দুগ্ধ করিতেছে, সেই অনল চিরদিনের জন্য নির্ববাপিত হউক, যিনি ত্রচণ্যদেব 
তিনি ১০ সকলের মন প্রাণ আকধণ করুন, গোবিন্দরূপে সকলের ইন্দ্রিরগণকে স্ুপথে পরি-. 

চালিত করুনট্হথই আমাদের প্রার্থনা । ॥ 
রাজবী হর হইতে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতেছে, তাহার নাম “নংসার*,।, 

বর্তমান সময়ে ধহ প্রয়োজন, তাহা সাধন করিতে হইলে নানাস্থান হইতে নূতন নূতন সংবাদ-পত্র 

বাহির হওয়া জ্ম্ঠক, সতরাং এই সংবাদ-পত্র-প্রবর্তন একটা কর্তব্য কম্মু। এই কর্মের প্রারস্তে 

আপনারা সাধু বন্ধুগণ, দেশের কল্যাণকামিগণ সকলেই করুণ! করিয়া বলুন, এই কাধ্যে মল 

হউক্, মঙ্গল হউ]। এই কর্তব্য কর্ম সাধনে কেবল পরিচালকগণের মঙ্গল নহে, দেশের, রাজা, প্রজ। 

সকলেরই মঙ্গাঁ। সকঙগের ভিতরে প্রীতির ভাব বদ্ধিত হউক; প্রত্যেকের '্লাণ অপরের 

হিতসাধন'র অ), আপনা হইতে ব্যাকুল হউক। ইহ!ই সংবাদ-পত্র পরিচালনার উদ্দেশ্ত, অতএব এই. 

সংবাদপত্ডের মলে,সকলেরই মঙ্গল, আপনারা প্রাণ ভরিয়া! সমদ্বরে বদুন-_ইহার উন্নতি হউক, উন্নতি 
ইউক, উন্নতি উক। সমাজের জীবনে, ব্যক্তির জীবনে, অনেক গ্লানি ও ত্রাহি, পৃজীভূত হইয়াছে, 
সংবাদ-পত্রের হারা সমাজ পবিত্র হয়, উন্নত হয়; নিখিল দেবগণ, নিখিল সাধুগণ এই গুভকার্যোর 

সহায় হউন, এই সংবাদ-পত্রের পরিচালকগণ যেন, ধর্শ-্রষট না হন, প্রেম হইতে ভ্রষ্ট ন! হন। 
সংবাদ-পৃত্র পরিচালনা একজনের কর্ম নহে, খুব বেশী শক্তিপালী ও জ্ঞানী লোকও একাকী 

কখনও সংবাদ-পত্র পরিচালন! করিতে পারেন ন|। ইহা দশজমের কাজ, দশজনে একগাবন্ধ' 

হইয়া! একটা সাধারণ লক্ষ্যের ছারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমবেত ভাবে ক্র্মরত্ব হইলেই সংবাদ-পত্র 
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প।রচালিত হয়। পৃথিবীতে সঙ্বশক্তি বা সমবান্-শক্তি অর্থাৎ দখঞ্নৈ মিলিয়া মিশিয়! কাজ করিবার 

সামর্থ্য যত বাড়িতেছে, সংবদ পত্রেরও তত উন্নতি হইতেছে । পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকারের সুবৃহৎ 
ংবাদ-পত্রসমুহ প্রচারিত হয়, তাহা এখনও আমাদের কল্পনাতীত। বর্তমান: যুগের বাহ লক্ষণ, 

অর্থাং অনসাধারণের জাগরণ, তাহ! নিরাপদ পথে পরিচালনা করিতে গেলে, সংবাদ-পত্রকে প্রধান 

শক্তিূ'প স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের দেশে সংবাদ-পত্র পরিচালনার প্রধান অন্ুবিধা, 

ংবাদ-সং গ্রহ উত্তমর্ূপ সংবাদ সংগৃহীত না হওয়ায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্াগন্বই 
সংবাদ-পত্র নহে, মতপত্র ২০58 [৯8100£ নহে, 01017101) 91971 এখন গ্রয়োজন, প্রতোক 

গ্রামে কতকগুলি করিয়! সচ্চরিত্র ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি গড়িয়া তোল, যাহার! গ্রকৃত প্রয়োজনীয় সংখাদ 
ঝোগাইতে পারিবে । কিন্তু ইহা বড় কঠিন কথা, পাশ্চাত্য দেশে সংরাদপত্র পরিচালনা ' শিখাইবার 

জন্য বড় ঝড় বিশ্ববিষ্তালয় রহিয়াছে । স্কুল নহে, কলেজ নছে, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপার 

কত বড়, তাহা সহজেই অন্মেয়। আমর! দরিদ্র, দরিদ্র লোকেই সংবাদপত্র পরিচালন! করিয়া 
দেশের সেব। করিতে চাহে, তাহার! অর্থ ব্যয় করিতে পারে নী, স্থৃতরাঁং সংবাদ দিবার ,জন্ত ভাল 
লোকও নিযুক্ত করিতে পারে না। এখন আমাদের দেশে সফল বিভাগেই ত্যাগশীল' কর্মীর 
প্রয়োজন, যাহার! নিঃস্বার্থভাবে দেশের জন্য পরিশ্রম করিবে, এই প্রকারের. সংবাদদাতা. গ্রথম 
প্রয়োজন, নতুব! গ্রর্ৃত সংবাদপত্র অসম্ভব | ৮8 

কিন্তু সংবাদ কি? কোন্ সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্তক ? ধাহারা সংবাদ 
পাঠাইবেন, তাহাদের এই বোধ 239%/3-86:356 থাকা আবগ্তক। নতুবা এমন সংবা আসিবে, যাহার 
গ্রচার, ব্যক্তিবিশেষের বা! সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থমূলক বা নিন্টামূলক | এ প্রকারের সংবাদ 
প্রচারিত হইলে কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইতে পারে । সংবাদ পত্র এ যুগে একটা শক্তি-_ খুব 
বড় শক্তি । শক্তি স্থগথে পরিচালিত হইলে কল্যাণ হয়, কুপথে চালিত হইলে অকল্যাণ হয়। 
সাধনার দ্বারা শক্তি লা কর যায়, কিন্তু শক্তিকে সংযত করিয়া স্ুপথে পরিচালনা করা বড়ই 
কঠিন। সুতরাং সংবংদ-পত্জ পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা আবশ্তক । সকলের, কল্যাণ হউক । 
সকলের মধ্যে গ্রীতির বন্ধন দৃঢ় হউক, প্রত্যেকে নিজকে ও অপরকে বুঝিতে শিখুক, এবং এই বোধ 
ও জ্ঞানের দ্বার! সকলেই উদার হউক, ইহাই এ যুগের প্রার্থনা । 

সর্কেহত্র সুখিনঃ সন্ত, সব্বৈ সন্ত নিরাময়াঃ। 

সর্ষে ভদ্রাণি পত্তস্ত, ন কশ্চিং দুঃখ মাগ্পুয়াৎ। 

এই মন্ত্র নফল হউক। 

সংবাদ-পত্র পরিচালনায় লংবাদ-সংগাহ বিশেন্ধতঃ স্থানীয় লংবাদ সংগ্রহ বড়ই কঠিন কথা। তাহার 
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গর.কিছু কিছু মতামত দিতেই হবে, এই মতামত দেওয়া বড়ই কঠিন। পৃথিবীর সঞ্ল দেশেই 
দলাদ'ল খুব বেশী। অধকাংশ সংবাদ পত্রই, একটি বিশেষ দলের) কোনও দলের নহে, নিরপেক্ষ 
তাঁবে সত্য ও কল্যাণ চাহে, এই প্রকারের সংবাদ-পত্রই বণ্তমান সময়ে প্রয়োঙ্জন। ছুতরাং, মতামত 

দিবার সময় বান্ত হওয়া! অসঙ্গত। কোন পক্ষের কোনও মত প্রচারিত হইবামাত্র অপর পক্ষ 
তাহার দোষ দেখাইর! দেয়,--এই প্রকারের বাদান্গবাদ যেন যুগধন্ম হইয়া পড়িয়াছে। সকল পক্ষের 
মুত ধীরভাবে আলোচন! করিয়া, বিবিধ মতের কুয়াশ! ভেদ করিয়া, সত্যের কুর্ধযালোক অন্বেষণ 

করিতে হইবে । আমাদের দেশে এখনও সংবদ-পত্রের গ্রাহক ও পাঠক সংখ্য। খুব বেশী নছে, 
তবে ুখের বিষয় সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দারিদ্র্য অবনত একটী কারণ, [কন্ত লোকের পড়িবার 

ব৷ শিখিবার প্রবৃত্তিও তেমন নাই, এই প্রবৃত্তি চেষ্টা করিয়া! বাড়াইতে হইবে। মফংস্থলের একখানি 

কাগজ ঠিকমত চালাইঠে হইলে সংক্ষেপে অনেক জিনিষের আবন্তক। প্রথমতঃ সমগ্র পৃথিবীর 
ধবাদ প্রয়োজন ; পৃথিবী জুড়িয়া যাহ যাহ! হইতেছে, তাহার অনেক কথ! জামাদের প্রতে)কেরই 

জানা আবশ্ঠক। পু 

বর্তমান সময়ে কোনও লোকই স্বতন্ত্র নহে, প্রত্যেকেই অপর সকলের সহিত নাড়ীর টানে 

বাধা'হইয়। রহিয়াছে । প্রত্যেক দেশের হিতা।হতের সহিত প্রত্যেক দেশের সম্বন্ধ আছে, সুতরাং 

বিশ্বের সংবাদ চাই। তাহার পর ভারতের সংবাদ ; তাহ!র পর বাঙ্গালার সংবাদ, তাহার পর জেলার 

ও মহকুমার সংবাদ । এই সংবাদ শানারূপ )১-- সাহিত্যের সংবাদ, বিজ্ঞানের সংবাদ, ব্রাজনীতি ও সমাজের 

বাদ, যুক্ধ, বিগ্রহ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সংবাদ, সকলই দরকার । একটি মহকুমার সদরে অনেক 

লেখাপড়া জানা লোক আছেন, অনেক এম, এ, বি, এ, আছেন, অনেক বড় বড় কাগজও আসে এবং 

অনেকেই তাহ! পেন । তাহ।রা এ সমুদায় কাগজ পত্র পড়িবার সময় যদি চিন্ত। করেন, যাহ! যা! 

পড়িলাম, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জি'নষ দেশের লোকের জানা আবশ্তক, এইটুকু চিন্তা করিয়া যদি 

তাহার! বাঙ্গালায় কিছু কিছু লিখিয়া স্থানীয় সংবাদ পত্রে পাঠাইয়! দেন, তাহা হইলে মফঃম্থল হইতে গুব 

ভাল কাগঞ্জ বাহির হইতে পারে । কিন্তু ধাহারা এই কাধ্য করিবেন, তাহাদেরও সাধন] আবশ্তক ) 

অর্ধাৎ কে।ন্ কোন্ সংবাদ দেশের লোকের জান। আবগ্তক, তাহা নির্ধারণ করা অনায়াস-সাধ্য নুহ। 

তবে ঝাঞ্জ ষর্দ আরম্ভ কর! যায় এবং সকল সময়েই চিন্তা ও চেষ্ট। থাকে, তাহ হইলে অল্প দিনেই 

আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবেন এবং দেশের % মহৎ উপকার সাধিত 

হইবে। যাহার! এই কাধ্য করিতে চাহেন, তাহাদের দৃষ্টি (06100%) খুব উদার ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই। 

প্রার্থনা করি, ভগবানের কৃপায় এই সাধু চেষ্টা সফলতা লাভ করুক। 
র্ ও রঙ ঁ 



৪৬ বারভূঁি 

গঠ বৎসর অর্থ/ৎ ১৩৩০ সালের মাব মাসে আমর। রাজবাড়ী গিয়াছিলাম, সেসু্ঘনে, 'গংসার' 

কাগজে যাহ! বাহির হইয়াছিল, তাহা নিয়ে মুদ্রিত হইল। বতৃঠার সরসঙ্থগনে যে সমুদর কথা আছে, 

পরে তাছার জ্ধনেক কথা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে বলিয়াই এগুলি স্থায়ীরূপে মুদ্রিত করা 
গেল। ' 

প্ব্গদেশের সুপরিচিত ধর্মবন্ত1 মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুজ কুলদা প্রসাদ মল্লিক বি. এ 
ভাগবতরত্ব বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-ভূষণ মহোদয় স্থানীয় হরি-সভার তৃতীয় বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে এখানে, 
শুভ্তাগমন পূর্বক গত ১ল।, ২রা, ওর মাঘ তিনদিন এখানে বক্তৃতা করিয়া! গিয়াছেন, সকল শ্রেণীর, 

লোকে তাহার এই বক্তৃতা শুনিয়া আপ্যায়িত ও আনন্দিত হইয়াছেন। পণ্ডিত কুলদাগ্রলাদের . 

আগমন রাজবাড়ীতে নূতন নহে, হরি-সভাঁর ৩য় বাঁধিক অধিবেশন হইল, এই,তিনবারই তিনি আপিয়া- 
ছিণেন। তাহ! ছাড় সরম্বতী পুজার উৎসবে রাজ। সুধ্যধুমার বিস্তালয়ের আহ্বানে তিন বার, 

আসিয়াছেন। এই সহরের সকলেই তাহাকে জানেন, তাহার এবারের বক্তৃতা কিছু নুতন রকমের, 

এবং বক্তৃতার প্রারস্তেই মে কথ। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম দিনের বক্তৃতার প্রধান 
কথ। ছিল” 

এখম্মি-তলমন্হন্ড 

তিনি বলিলেন--_পূর্ববকালে হিন্দু যাহ! ভাবিভ, দায়ে পড়িয়া এখন আর তাহ। ভাবে না। এখন 
অনেক হিন্দু মনে করে-_ভরেতবর্ষে যদি সকলেই হিন্দু হইত তা”হইলে কোন গোলযোগ থাঁকিত না, 

মুসলমান মনে করে__ভারতবর্ষে যদি সকলেই মুসলমান হইত তাহা হইলে খুব তাল হইত। খুষ্টানও 
তাহাই মনে করে অর্থাৎ খুষ্টান ভাবে-_সকলেই যদি থুষ্টান হইত তাহা হহলে স্বার্থ-সামঞ্জস্তে গোলযোগ 

থাকিত না। কিন্তু যিনি সত্য,_-যাহাকে আমর! সতানারায়ণ ও সত্যপীর বলি, তিনি বলিতেছেন, তাহ 

হইবে না,_হুইবার নহে। ভারাতবর্ষ কেবল হিন্দুর নহে, মুললমান, খ্রীষ্টান বা পারশশীর নহে, ভারতবর্ষ 
সকলের, ভারতবর্ধ বিশ্বমানবের। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীল! বুঝা! বড়ই কঠিন। তাহার চেষ্টায় ও 
নেতৃত্বে ভারতে ক্ষাত্র-শক্তি ধ্বংস হইয়,ছে, সামরিক শক্তিতে ভারতবর্ধ দুর্বল হইয়াছে, তাহার ফলে 
পৃথিবীর অস্থান্য জাতি অনায়াসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারিয়্াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহ| ইচ্ছা করিয়াই 
করিয়াছিলেন। জীকষ্ণের, পর বুদ্ধদেব, তিনি ভারতের বাণী,--আত্মার অমরত। ও অহিংসের বাণী 
সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন। আজ্ধ ভারতে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মের ও জাতির লোক সমবেত । 

কোনও ধর্ম মিথা! নহে, সকল ধর্মই সত্য) কোন ধণ্্ই ধ্বংস হইবে না, সকল ধন্মই থাকিবে । এক 

ধন্ম হইতে মানুষকে ধপগ্মান্তরিত করায় চেষ্টা উচিত নহে, প্রত্যেকে স্বধর্শনিষ্ঠ হউক, জথচ অন্ত ধর্ম" 



মফঃম্বলের ফাগজ ৪8৭ 

বলি লোকের সহিত প্রেমে মিলিত হউক, হিন্দধর্ষের বছ পথ ও বন্ মত) কিন্ত প্রাচীনক।লের 

্রাঙ্ছণের! এই বৈচিত্র্যের মধো এীক্য ও মিলনের ভূমি দেখিতেন,) ইহাই ত্রক্ষণা ধর্খের বা বৈদিক 
সনাতন ধর্মের বৈশিষ্টা। সেকালের ব্রাঙ্গণের! যেমন হিন্দু ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন শাখা! ও মত, ' মানুষের 
অপিকারও রুচিভেদে স্বাভাবিক বণিক স্বীকার. করিতেন এবং তাগদের মধ্য একা দেখিতেন, সেইযূপ 

একালের প্রক্কত ব্রাঙ্গণের1 কেবল হিন্দুধর্মের ভিন্ন তিন্ক শাখ! নহে; পৃথিবীর যাবতীয় ধর্শের সার্থকতা 
বুধিয়। তাহাদের মধ্যে এীক্য দর্শন করিবেন। ইহাই নবাভারতের সাধনা । শ্রীকৃষ্চ-চৈতন্য মহা প্রভূ 
ধএই আদর্শই গ্রচার করিয়া! গিগাছেন। প্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের তিনি অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন, কিন্ত 
গেই বৈষবকে নিঞ্জের মতে আনেন নাই, পুর্ব তাহার যে মত ছিল, সেই মতেই তাহাকে দৃঢ় 
কগিয়াছেন। যখন হরিদাসের যখন বিচার হয়, সে সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতেও এই 

সমন্বয়ের আদর্শ দেখিতে পীওয়! বায়। পণ্ডিত কুলদা প্রসাদ মল্লিকের বক্তৃতার সংক্ষিত্ত মর্ম লেখা অসম্ভব । 

সমুদার বকতাটী পিখিয়া না হইলে বুঝিতে পার! যায না, তিনি কি বলিয়াছেন।--প্রথম দিনের 
বন্তুতাতেই তিনি ব ঙগালার টংঞ্জব ধর্মের সতিত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সঙ্ন্ধ কি, লে বিষয় আলোচন! 
করিলেন । বর্তমান সময়ে বৈষ্বদিগের মধো অনেকে ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত মানিতে চাহে না, এ বিষয়ের 

আলোচন। করিলেন এবং বনু বনু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখ করিলেন। এই প্রসঙ্গে গ্রচলিত খুষ্টায় ধন্খের 

সতিত প্রাচীন মিভ্দি ধর্মের সম্বন্ধ কি, তাহাও খুষান ধর্মের ইতিহাস হইতে আলোচনা করিয়াছেন। 

ইহা ছাড়! হিন্দুধর্মের বা হিন্দুসভাতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। যেমন জল্মাস্তর- 
বাদ, কর্ম, মন্ত্র দেবতা, পিতিলোক প্রতি । বেদ কি, মন্্ব কি, বেদ সন্ধে মীমাংদকগণের মত ; 

নৈয়ারিকগনের মত, পানিনীর মত ও বেদান্তের মত আলোচনা করিয়াছিলেন । 
« ঞ্জ স ক্ষ ঞ রা ৬ 

দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার প্রারস্তেই তিনি আয়র্লগু দেশের শ্বপ্রসিদ্ধ কবি ঈটুস, ধিনি এ বৎসর 

নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তীগান্ধ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া বলিলেন, তাহার জীবনের উপর 

ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ধর্শনশান্তসের গরভাঁব অত্যান্ত অধিক, ইহা! তিনি নিজেই মুস্তকণে শ্বীকার 

করেন। শুঙ্ম জগতে যে সমুদয় দেবযোনী রহিয়াছে, কবি ঈট্স তাহাদের দেখিতে পান, তাহার 

ভিতরে এই সমুদয় শক্তি বিকশিত হইয়াছে। স্ুপ্রসিদ্ধ পন্তাসিক কনাগুয়েল দেবযোনীগণের 
ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, মানব জাতির চিন্তা ও সাধনা কোন্ দিকে 

চলিতেছে । আমরা দেবতায় বিশ্বাম করি, দেবতার সহিত মানবের সম্বন্ধ আছে, মানুষ দেবতার 
নেব! করিবে, দেবত1 মানুষের সেব1 করিবে, ইহাই সনাতন ধর্মের বাবস্থা । অনেকে বৈষব 
গর্শের নাঁমে দেবরুতা, পিড়রুত্য প্রতি করিতে চাহে না, ইহা অন্যায় । ব্রিশ্ুণের মীম! ছাড়াইয়া 



ন৮ বীরভূমি 

থেলে দেবখণ বা পিতৃধ7 থাক্ষে না, কিন্ত তাহার পুর্ন পর্ধান্ত এই গুলি যগনিয়মে কর! আবহাক ; 

ন! করিলে পতন হইবে। জ্ঞান ও ভক্তি লইপ্র। আমাদের মধো অনেক সহয় বাদানুবাদ হয়, কিন্ত 
ভগবাগীতা ভাল করির' পড়িলে বুঝিবেন, ইহাদের মধ গ্রভেদ নাই। গীতার ১৩শ অধায়ে 

জ্ঞানের কখা। বলিয়ছেন, ১২শ অধায়ে ভক্তির কথ। বলিগনাছেন। এইন্ানে, বন্ত: গীতার অনেক 

গুণি ক্পোক বাখা। করিলেন। গীতার এই অংশ গুলি পড়িলে বুঝিবেন, জ্ঞানই বলুন আর ভক্তিই 

বলুন তর্ক করিবার বিষয় নহে, নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করিবার জিনিষ । গীতায় সকল প্রকারের 

সাধনার কথাই আছে, কিস্তু গীতা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন নৈতিক জীবনের ভিত্তি-গ্রতিষ্ঠাই 

গীতাধর্মের প্রধান কথ।। ধর্ম কেবল একটা পারলৌকিক ব্যাপার নহে, পরলোক সতা কিন্ত 

ধর্ম জীবন গঠনে অলৌকিকের বা অরৃষ্টের দোগাই দিবেন না, তাহ হইলে পতিত হইবেন। দ্বিতীয় 

দিনের বক্ততায় শেষে তিনি বলিলেন যে ধর্মে-সাধন বা! ভগবত- অন্বেষণ মান্তষের পক্ষে স্বাভাবিক । 

এক নিত্য ও পাবমাধিক সত্যের জন্ত মানবাত্মার যে আকুলতা! তাহ! একটা মৌলিক বৃত্তি, ইংরাজ 
কবি ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের কবিত! 'ও বাংলা বৈষ্ণব কবিতা ঘআবুণ্তি করিয়া, এই কথা বিশেষভাবে 
আলোচন! করিলেন। 

স খ রঃ ৮ ক ঈঁ 

তৃতীয় নিনের বক্তৃতা । মানুষের চৈতন্ত ব৷ জ্ঞান এখন যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, ত্দপেক্ষা 

বৃন্তর চৈতন্য রুহিয়ছে। বক্তৃতার গ্রারস্তেই বক্তা মহাশয় বিলাতের নানারূপ পরীক্ষার ফলের 

দ্বারা তাত বুধাইলেন। একক্ধন লোককে হিপনোটাইজ্ করিয়। দেখ! গিয়াছে, তাহার ভিতর 

হইতে পর পর দুইটি ছুইরকমের মানুষ জাগিয়। উঠিয়াছে, বর্তমান সময়ে উন্নততর মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে 

এই সব বিষয়ের অলোচন। চলিতেছে । মানুষের এই বৃহত্তর চৈতন্তই ধম্ম সাধনার গ্রধান কথ! । আত্মায় 

বিশ্বান ন। হইলে, ভগবানে বিশ্বাস হয় না। বৈষ্ণব গ্রন্থে বল। হষ্টয়াছে, ভগবান্ অপেক্ষা! ভক্তি বড়' 

এবং ভক্ত বড়, একথার অর্থ ইহাই। তাহার পর তিনি শ্রীচৈতন্ত মহা গ্রভৃর প্রেম-ধন্মম সম্বন্ধে অনেক 

কথা বলিলেন এবং জ্ীচৈতন্য মহা প্রত কি, শ্রীবৃন্দাবন কি, হাহা বিস্তারিত রূপে বুঝইলেন। 
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বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধ। 

ভূমিকা 

ক। গ্রন্থ পরিচয় 

গ্রীল শ্রীরপ গোস্ব।মী মহোদয় তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন। বিদগ্বামাধব, 
ললিতমাধব ও দানকেলিকৌমুদী | শ্রীরাধাতস্বের আলোচনায় এই নাটক তিনখানির 
আলোচনা আবশ্যক । গ্রীচেতলচরিতামুতের অন্ত্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম দুখানি 

নাটক-সম্থান্ধে স্ুদীঘ আলোচনা আছে । উভয় নাটকের অনেকগুলি শ্লোক তথায় উদ্ধৃত 
হইয়াছে । শপ্রীরপ গোস্বামী মঙোদয় শ্রীকুষ্ণলীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিবেন, 
এই রূপ সঙ্গল্প করয়াছিলেন। তিনি উড়িষ্য। যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সত্যভামাপুর নামক 

এক গ্রামে একরাব্রি ছিলেন। রাত্রিকালে এক দিব্যমুণ্তি নারী তাহাকে স্বপ্পে আদেশ 

করেন-_“আমার পৃথক নাটক রচনা কর।” নীলাচলে যাওয়ার পর শ্রীকৃষচৈতন্য 

মহাপ্রভু শ্রীৰপকে বলেন-_ 
কুষ্ণকে বাহির নাহি করহ ব্রক্জ হৈতে। 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে ॥ 

পুর্বে স্বপ্যোগে সত্যভামা দেবীর আদেশ পাইয়াছেন, এখন আবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 

উপদেশ পাইলেন। ফল শ্রীরূপ গোম্বামা মহোদয় দুখানি নাটক রচনা করিলেন। 

এই দুধালি নাটকই ললিতমাধব ও বিদপ্ধমাধব | ১৮৮০ সম্বতে অর্থাৎ ১৫৮৯ শকাব্দায় 

_ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু অপ্রকট হইবার একবতসর পুর্বেব-__বিদগ্রমাধব গ্রন্থের রচন! 
গোকুলে সমাপ্ত হয়। ইহার পাঁচবমর পরে অর্থ ১৫৯৪ শকাব্দায় ললিতমাধৰ 

সমাপ্ত হয়। 
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শ্রীচৈতন্যচরিতামুতে কথিত হইয়াছে, শ্রীচৈতগ্ভ মহা প্রভুর্থ-_সার্ববভৌম, রায় 
রমানন্দ, স্বরূপ দ।মোদর গ্রভৃতির সছিত একত্রে বসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর মুখে তীহার 
নাটক দুইথানির অনেকগুলি শ্লোক শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য- 
চরিতাম্বতের অন্ত্যলীলার প্রথম অধ্যায়ে বিদগ্ধমাধবের পঁচিশটি ক্লক আর ললিতমাধবের 

তেরটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
প্রীরূপ গোস্বামী অল্পদিনের ভিতর নাটক রচনা সমাপ্ত করেন নাই। তিনি বনু- 

বুসর এই নাটক দুখানিয় বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে অনেকদিন ধরিয়া! 
শ্লোকগুলি রচনা! করিয়াছিলেন। নীলাচল শ্রীচৈতন্থ মহা প্রভূ, যখন. শ্রবণ করেন, তখন 
বিদগ্ধমাধবের শ্লোকগুলি প্রায়ই রচিত হইয়াছিল। ললিতমাধবেরও অনেকগুলি শ্লোক 

রচিত হইয়াছিল.। নীলাচল হুইতে শ্রীবুন্দাবনে আসিয়! শ্রীরূপ গোন্বামী মহোদয় অল্ল- 
দ্বিনেই বিদগ্ধমাধব শেষ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর অপ্রকট-শ্বন্ধান ললতমাধৰ সম্পূর্ণ 
হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। 

বিদপ্ধমাধব নাটক সপ্তাঙ্কে বিভক্ত । শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই এই নাটকের 

বর্ণনীয় বিষয় । প্রেমলীলার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ। যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা অতি 

ধবীরভাবে অস্বাদনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! শ্রীরাধা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাই তাহারই 
আলোচনা! করিতেছি। 

খ। পৌর্ণমানী ও এতিহাসিক সংবাদ 

শ্রীতাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রধান পাত্রী, দেবী পৌর্ণমাসী। তীাহারই কথ! সর্বধ- 

প্রথমে আদলাচনা করা আবশ্যক | বিদগ্ধমাধব নাটকে পৌর্ণমাসী দেবী এইভাবে বপ্রিত 
হইয়াছেন। 

বহস্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ 
সবিত্রী সাবিত্রীসমরুচিরলং পাও্রকচ1। 

নুবর্ষে শিষ্যেয়ং পরিজন শী নন্দভবন1-_ 

দিতো। মন্দং মন্দং স্মুটমুটজবীথিং প্রাবিশতি ॥ 

সাবিত্রীর তুলা রুচিশালিনী, সান্দীপনি মুনির জননী, বক্ষঃস্থলে রক্তবসন এবং মস্তকে 
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পাগুর অর্থাৎ শুর্ুবর্ণ কেশভার লইয়। পরিজন-সহ মন্দ মন্দ পদপঞ্চারে নন্দভবন হইতে 
পর্ণশালার পথে প্রবেশ করিতেছেন। | 

* . বিদদ্ধম[ধর নাটকে আছে, শ্রীকৃষ্ণ আবিভূর্ত হওয়ার পুর্বব হইতেই গুরুদেব দেবধি 
নারদের উপদেশে দেবী পৌর্ণমাসী গোকুলে আঙগিয়া বাস করিতোছন। শ্রীকৃষ্ণের লীলার 

জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করাই তীহার উদ্দেশ্য । মধুমঙ্গল সান্দীপনি 

মুনির পুত্র । পিতামহী পৌর্রমাসীর সেবার জন্য পিতা সান্দীপনি তীহাকে গোকুলে 

রাখিয়াছেন । 

নৃশংস কংস নৃপতির ভয়ে শ্রীরাধিকাকে এক সময়ে গোকুল হইতে সরাইয়া 

সম্ভমুবাস নামক তীর্ঘস্থীনে গোপনে রাখিতে হইয়াছিল। শ্রীরাধিকার লোকাতীত. 

সোন্দর্য্য ও সদ্গুণাবলীর কগ! কংস শুনিয়াছিলেন সেই জন্যই ভয়। 

যশোঁদ1 দেবীর ধাত্রীর নাম মুখরা । শ্রীরাধা উহার নপৃত্রী। জটিলার পুত্র 
অভিষন্যার সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হয়। নান্দীমুখী পৌর্ণম'সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ 
বড় আশ্চর্য কথা, আপনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধাকে মিনিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে 

আপনি অভিমন্ুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ অনুমোদন করিলেন কিরূপে ?৮ পৌর্ণমাসী 

হাস্য করিয়া বলিলেন-- 

তদ্বঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়। মিখ্যেব প্রতায়িতং তদ্বিধান/মুদ্বাহাদি কং | 

নিত্যপ্রেয়স্ত এব খলুতাঃ কুষ্ণস্ত | এই বিবাহ মিথ্যা । তাহাদের অর্থাৎ শ্রীরাধা প্রভৃতির 

মিথ্যা বিবাহা!দ স্বয়ং যোগমায়া সত্যের ন্যায় প্রত্যায়িত করিয়াছেন। বঞ্চনা করিবার জন্য 

এইরূপ করিয়াছেন । কাহাক বঞ্চনা করিয়াছেন? উত্তর, কংস এভৃতি বহিরঙ্গ- 

জনকে । কারণ, এ কথা নিশ্চিত যে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজগোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের 

নিত্যপ্রেয়সী ৷ 

ঞ্রীল বিশ্বনাথ  চক্রবন্তা মহাশয় বিদগ্ধমাধৰ নাটকের টিকা করিয়াছেন। তাহার 

টিকার এই অংশটুকু আলোচনা করিবার পূর্বে বাঙ্গ।লা দেশের বৈষঃবমতের একটি সংবাদ 
জানা আবশ্যক | 'পরকীয়!বাদ” বাঙ্গালার বৈষ্বমতের একটি প্রধান কথা । এই পরকীয়! 

কিরূপ, সে সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের ভিতরেও মতভেদ আছে। মনে রাখিতে হইবে, পূজ্যপাদ 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় চরমপন্থী! পরকীয়ঝাদী। তিনি এই মত লইয়া অনেকের 



৪ বীরভূমি 

সহিত বিচার করিয়াছেন। তাহার পাণ্ডিতা এবং রস-উদঘাটনের ক্ষমতা, তাহার রচনা- 

বলীতেই প্রকাশিত; তাহার 'তুলনা নাই। তিনি যেখানেই সুবিধা পাইয়াছেন, পরকীয়- 
বাদ-সন্বন্ধে নিজের মত স্ুুস্পঞ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 

পূর্বেবাদ্ধৃতত অংশের টিকায় শ্রীল বিশ্বনাথ বলিলেন-_-যোগমা়া মিথ্যাকে প্রত্যায়িত 

করিলেন, অর্থাশ সত্যের ম্যায় বুঝাইয়া দিলেন । ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন 

যে এই সত্যবোধ একটা সাময়িক ব্যাপার । সর্ববকীলস্থায়ী সত্যের স্যায় প্রত্যায়িত 

করিলেন--কারণ ইহা যে যোগমায়ার কল্পনা । যদি মায়ার কল্পনা হইত তাহা হইলে 

উন বাস্তবে মিথ্যা! হইত, কিন্ত্ত যোগমায়ার কল্পনা সেরূপ নহে । যোগমায়ার কল্পনা যদি 

সেরূপ ছইত তাহ। হইলে শ্রীকৃষ্ণের মুস্তক্ষণাদি লীলা অবাস্তব হইত । বৈষ্তবাচার্্যগণের 
এই অংশের বিচার বড়ই সুন্মন ও দুরূহ, কিছুদিন ধরিয়া বিশিষ্টরূপ চিন্তাপ্রণালীর 
অনুশীলন না করিলে ইহার রহস্য ধরিতে পারা যায় না । কিন্তু এই রহস্য আমাদিগকে 

ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে, কঠিন বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না, কারণ ইহা 
আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি, আমাদের জাতীয় সাধনার ফল। 

ংসের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই অভিমন্্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ 

এই বিবাহের পূর্বে সন্তনুবাস তীর্থে শ্রীরাধাকে গোপনে রাখ। হইয়াছিল। কিন্তু ভয়ের 
যে শেষ নাই! অভিমুনুযু শ্রীরাধাকে গোকুল হইতে সরাইয়! শ্রীকৃষ্ণের অগম্য স্থান 
মথুরায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন । যাহা হউক পৌর্ণমাসী দেবী চেষ্টা, করিতে- 
ছেন, যাহাতে শ্রীরাধার মথুরা যাওয়া না হয়। শ্রীরাধিকার কথার আলোচনা করিতে 

হইলে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচন্দ্রাবলীর কথারও আলোচনা করিতে হইবে। শ্রীরাধার সহিত 

যেমন অভিমুন্যুর বিবাহ হইয়াছে, চন্দ্রবলীর সহিত মেইরূপ গোবদ্ধন মল্লের বিবাহ 

হইয়াছে । গোবদ্ধন মল্ল কংসের গোমগুলের অধ্যক্ষ । তিনি রাজকন্মচারী, কাজেই 

নিজেকে একজন সম্মানিত ও উচ্চপদস্থ লোক বলিয়া বিবেচনা করেন। 
আমর! যাহাকে এঁতিহাসিক সংবাদ বলি, বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধাসম্বন্ধে তাহার কেবল 

এইটুকুই পাওয়া যায়। তাহার পর যাহা আছে সমন্তই শ্রীরাধাকৃষ্চের প্রেমলীলা,-_মিলন 
ও বিরহের কথা । শ্রীরাধা ত্রাহার ছুই সখী ললিতা ও বিশাখার সহিত সূর্যের আরাধনা 
করিতেছেন। আর চন্দ্রাবলী তার দুই সথী পল্পা ও শৈব্যার সহিত চণ্ডিক!র ভ্চনা 
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করিতেছেন। পৌর্ণমাসী দেবী বলেন-_ ব্রজন্থন্দরীগণের এই দেবপুজ1 কিছুই নহ্ে, বাড়ীর 

লোকের দৃষ্টি এড়াইয়৷ বনে যাইবার ইহা কেবল ছলনামাত্র।* উহাদের হৃদয়ে গ্রীকৃষ্ণের 
গ্ররতি সহজপ্রেম জাগরিত হইয়াছে। 

*. ১। বেণুনাদবিলাস 

*. . বিদগ্ধ মাধবের প্রথম অঙ্কের নাম বেণুনাদবিলাস। কিশোর কিশোরীর ছাট-_ 
আনন্দ-কানন শ্রীবৃন্দাবন। পৌর্ণমাসী ও নান্দীমুখী নেতৃত্ব লইয়াছেন, সখাসখীগণের 

সাহায্যে কিশোরশেখর শ্রীকৃষ্ণ ও কিশোরীর শিরোমণি শ্রীরাধা, এই ছুইজনের হৃদয় 

লইয়া প্রেমের খেলা খেলিতেছেন। আমাদের মনে হইতে পারে, ইহার সহিত ধর্ন্মের 
সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে যাহা বল! সঙ্গত, তাহা সংক্ষেপে বল! কঠিন। কিন্তু পুনঃ 
পুনঃ বলা আবশ্যক । উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের লোচনরোচনী টাকায় শ্রীদীবগোস্বামী 

মহাশয় বলিয়াছেন-_ ্ীমন্ভাগবতে আছে “পিৰত ভাগবতং রসম্»” ভাগবত রস পান করুন । 

বেদের উপদেশে বুঝা যায় ভগবানই রস । “ব্যঙ্গ ব্যগকয়োরভেদ2” যাহা ব্যঞ্জিত হয় এবং 

যাহা ব্যপ্না করে, এ দুইয়ের মধ্যে ভেদ নাই। রসের মধ্যে মুখ্যরস উদ্দ্বলরস। ইহা দুরূহ 

এবং রহস্য । সকলের নিকট ইহা বলা নিষেধ । কিন্তু এখন লোকে অধিকারীভেদ 

মানে না, স্থৃতরাঃ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা ব্যতীত উপায় নাই। 

প্রথম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শুনিয়া শ্রীরাধার কি অবস্থা হইয়াছে তাহাই নাট্য- 

কার বর্ণনা করিযাছেন । আমরা কেবল একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধার করিতেছি । 

নাদঃ কদম্ব বটপান্তরতো বিসর্পন্ 

কো? নাম কর্ণপদবীষবিশন জানে । 

ই] হা কুলান গৃহিণীগণ গহনীয়াং 

যেনাছ্ কামপি দশাং সথি লম্ভিতাসি॥ 

কদন্ববিটপর অন্তর হইতে অর্থাৎ কদম্ববনের ভিতর হইতে কি এক শব্দ বিসপিত 

হইয়৷ আমার কর্ণপদবীতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানি না। হায়, হায়, কুলীনগুহিণীগণের 

নিন্দনীয় এক দশা আমি তদ্দারা প্রাপ্ত হইলাম। 

শ্রীষদুনন্দন দাস এই শ্লোকটির নিল্পরূপ অনুবাদ করিয়াছেন । 
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কদগ্থের বন হইতে, কিব! শব্দ আঁচম্বিতে, 

আসিয়া পশিল মে।র কাণে। 

অমৃত নিছিয়া পেলি, স্থমাধুর্ধ্য পদাবলী, 

কি জানি কেমন করে মনে ॥ 

হাহা কুলরমণীর, গ্রহণ করিতে ধীর, 

যাতে কোন দশা কৈল মোহে ॥ 

শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে, 

মোহন যুরলী ধ্বনি এহ। 
গে শব্ধ শুনিয়। কেনে, হৈলে তুমি বিষোহনে, 

রহু তুমি চিত্তে বাধি থেহ ॥ 

বাঙ্গলার বৈষ্ণবপদাবলীর সম্কৃবরূপ আলোচনা! করিতে হইলে শ্রীরূপ গোস্বামী ও 
অন্যান্য পৃজাপাদ গোস্বামীপাদগণের গ্রস্থাবলী বিশেষ মনোযোগের সহিত আস্বাদন করা 
একান্তভাবে আবশ্যক । বিদগ্ধমাধবের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, সেই শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি 

আমরা উদ্ধবদ্দাসের নিমের সুপরিচিত পদটিতে শুনিতে পাই । 

কদন্বের বনে, থাকে কোন্জনে, কেমন শব্দ আসি । 

এ কি আচন্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি॥ 

সান্ধাঞ মরুমে, থুচাঞা ধরমে, করিলে পাগলী পারু।। 

চিত থির নহে, সোয়াখ না বহে, নয়ানে বহয়ে ধারা ॥ 

ক জানি কেমন, সেই কো'নজন, এমন শবদ কার । 

না দেখি তাহারে, জদয় বিদিরে, রছিতে না পারি ঘরে | 

পরাণ না ধরে, ধক ধক করে, বহে দরশন আশে । 

যবভু* দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধবদাসে ॥ 

২। মন্মথলেখ 

বিদগ্ধমাধব নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের নাম “মম্মথলেখ” ভ্রীমতী রাধিকা প্রীকৃষ্ণকে 

প্রণয়পত্র লেখেন। এই অঙ্কে শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ের পুর্ববরাগের অবস্থাগুলি বণিত 
হইয়াছে । 
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শ্রীমতী রাধিকার শরীর জতিশয় জন্থস্থ হইয়াছে, মুখরা হাহাকার করিয়া কাদিতে- 

ছেন। পৌর্দমাসী দেবীর আ.দশে নান্দীমুখী তব লইতে গিয়াছেন। মুধরা কাদিয়াই 
আকুল, বাছা শ্রীরাধা বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে। নান্দীমুখী অবশ্য বুঝিলেন, 
কিজন্য জ্ীরাধার এইরূপু অবস্থা হইয়াছে । নাট্যকার এইরূপ ভূমিকা করিয়া ললিত ও 

বিশাখাসহ শ্রীরাধাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং গ্রীরাধার অবস্থা কি, তাহা 

দেখাইলেন। নান্দীমুখী শ্ত্রীরাধার অবস্থা দেখিয়! ও তাহার সহিত কথা কহিপা শ্রীরাধাকে 

বলিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে রোগ লারিয়া মাইবে। এদিকে দেবী 

পৌর্ণমাসী মুখরাকে বলিলেন, শ্রীরাধার ব্যাধি ছুঃসাধ্য, দাননকুল।বতংস কংদাদি গ্রীরাধাকে 
অন্বেষণ করিতেছে, সেই কারণে কোন স্ত্রীগ্রহ আপিয়া এই বালানে প্রবেশ করিয়াছে। 

এখন প্রতিকার? পৌর্মালী ব্যবস্থা দিলেন, দানবারি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রেই ইহার 

প্রতিকার হইবে। মুখরা বুঝিলেন, পৌর্ণমাঁসী যাহা বলিতেছেন, তাহাই একমাত্র 
ব্যবস্থা । কিন্তু জটিলাকে লইয়াই বিপদ । যাহ! হউক পৌর্ণমানী মুখরাকে বলিলেন, 

তুমি আমার নাম করিয়া জটিলাকে বল, ভাহ! হইলেই জটিলা স্বীকার করিবে। তাহার 
পর পৌণমাসীর উপদেশে শ্রীরাধিকা একখানি পাত্র লিখিলেন, ললিতা গিয়া সেই অনঙ্গ- 

লেখ শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। পত্র দিয়া ললিতা শ্রীরুষ্জের গলার মাল। লইয়। আসিলেন, 

সেইমালার গন্ধে শ্রীরাধার মুচ্ছণ অপনোদন হইল। তাহার পর এই অগ্কে শ্রীরধার 

পূর্ববরাগের দশমীদশ! অর্থাৎ মৃত্যু পর্ধান্ত প্রদশিত হইয়াছে । এই স্থানের শ্লেকগুলি 

বড়ই মধুর, আমর! কেবল একটি উদ্ধার করিতেছি । 

অকারুণাঃ কষে?! বদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং । 

মপা মারোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতি | 

ভমালশ্য স্কন্ধে সথি কলিতদোবললব্রিরিয়ং 

সথা বন্দারণো চিরমবিচল। ঠিষ্ঠতি তন্তু? ॥ 

সথি! কুঞ্ঙ যদি আমার উপর অকরুণ হইয়াই থাকেন, তাহাতে তোমার দোষ কি: 

অকারণ কাদিও না । তমালবুংক্ষর শাখায় আমার হাত ছুটিকে এমন করিয়া বাধিও, 

যাহাতে আমার এই দেহ চিরকাল অবিচলভাবে এই বুন্দাবনে গাঁকে, এই শেষঝার্যটি 

তমার করিও । 
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রীরাধামোহন ঠাকুরের একটি সুপরিচিত পদ, এই শ্লোকের অনুবর্তূনে রচিত। 

নিজ সথি-বদন, হেরি সুধামুখি, বুঝি কহে গদ গদ খাত । 

রন্সিক নুনাহ, মোহে যদি উপেখল, কাছে তাপায়দি আত ॥ 

মঝু লাগি যতন কয়লি ছুখ পায়লি, দৈবহি দি নহ'কাজ। 

তুঁহু কাছে বিরস বদন ঘন রোয়পি কিয়ে পুন কয়লি অকাদ্গ ॥ 

গুন সথি কর তুহু পর ভপকার। 

ইছ বন্দাবনে দেহ উপেখব মৃততন্নু রাথবি হামার ॥ 

কবহু' শ্ামতন্থ পরিমল পাঁওব তবু মনোরথ পূর। 

ইহ লব বচন শুনই নাহি পারই রছ রাধ!মোহন দূর ॥ 

জ্রীরাধিকাকে সখিগণ সূরধ্যপূজার জন্য ফুলবনে আনিয়াছেন, শ্রীরাধা জৰাফুল 
চয়ন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণও সখা মধুমঙ্গল.ক সঙ্গে করিয়া জবাফুল তুলিতে আসিয়াছেন। 
শ্রীরাধার পত্রের জবান দিতে হইবে, কাজেই জবাফুলের রসের প্রয়োজন। সেইস্থানে 

শ্রীকৃষ্ণ গাছের আড়ালে দাড়াইয়। শ্রীখাধার হৃদয়ের কথ! শুনিলেন। তাহার পর, 

ললিতার দেওয়া অপরু গুপ্লাফলের মালার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে নিজের রঙ্গণমালা 

দিয়! ফে'লয়াছেন, এখন সেই মালা ফিরাইয়! লইবার জন্য শ্রীকৃঞ্ণ শ্রীবাধা ও উহার 

সবীগণের নিকটে আসিলেন ও মাল! চাহিলেন। মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-__ সখে, 

রঙ্গণমালা শ্ত্রীরাধার কে দেখিতেছি, ভূমি উহ! নিজেই টানিয়া কাড়িয়া লও । ' 
শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন_-সংখ তুমিত সকলই জান, আমাকে তুমি অন্যায় 

কাথা করিতে বল কেন? আমি যে স্বপ্নেও কামিনীষ্পর্শ স্মরণ পধান্ত করি না। 

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া বিশখা হাস্য করিয়া বলিলেন__তুমি বরাঙ্গনা- 

তরঙ্গিনীগণের মহাসাগর । নদী-মমূহ যেমন মহাসাগরে গিয়া সঙ্গতা হয়, তেমনি, 

হে নাগর, যাবতীয় শ্রেষ্ঠনারী তোমতেই সর্ববন্থ সমর্পণ করে। তুমি লাধু সাজিতেছ, 

কিন্ত তোমার অঙে সেই সমুদয় কামিনীগণের চিহ্ন এখনও খিছ্যমান । 

বিশাখার সাহত শ্রীকৃষ্ণের £ইরূপ রহস্যালাপ হইতেছে, এমন সময় দুরে শব্দ 
হুইল--নপ্ত্রি, বিশাখে |” 

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন বৃদ্ধা! জটিগা উপস্থিত , ভাবিলেন অসময়ে এখানে জাটল। 
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কেন? জটিলা নিকটে আসিয়া! কৃষ্ণকে . দেখিতে পাইগা ভাবিলেন, কৃষ্ণ এখানে 
কেন£ বিশাখাকে বলিলেন---বিশাখে ভুমি যে ধৃপ, গঞ্ধ, রক্তচন্দন সব ভুলিয়া 

আসিয়া! ৮ 

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিতেডেস__ 
চন্ষিক'ং চন্দলেখায়াশ্চকারে পাতুমগ্াতে | 

_পিধানং বিদধে হস্ত শরদক্টোধরাবলী ॥ 

চাকোর চন্দ্রকলার চক্দিকা পান করিতে যেমন প্রবৃত্ত হইয়াছে, অমনি শারদীয় শেন মেঘ" 

মালা আপিয়। চন্দ্রকল! আচ্ছাদন করিল । 
শ্রীকুষ্ণ প্রকাশ্যে জটিলাকে বলিলেন-_মাতৃমাতুলানি ! প্রণাম করি । 
জটিলা আশীর্বনাদ করিয়! বলিলেন, এই কিশোরীগণের উপর তোমার দৃষ্টি অবক্র 

হুউক। মধুমঙ্গল জরটিলাকে একটু গালি দিলেন, বলিলেন, তোমারই চক্ষু বক্র আর 

ভূমি বজের মত করুশ। আমার বয়স্থের দৃষ্টি সর্ববদাই উদার। 

টিলা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি এখানে কেন ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন__ 

প্র্ষ, টিতি জবাফুলের শোভার আকর্ষণে এখানে আাসিয়াচি | জটিল মনে মনে ভাবি- 

লেন, শ্ীবাধার উন্মাদরোগ সারাইবার জন্য পৌর্ণমানী দেবী তাহার নিছ্ার প্রভাবে 

জীকৃষ্ণকে এখানে আনাইয়াছেন । 

স্্রীকৃ্চ জটিলাকে বলিলেন-_ আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনি কেন ব্যাকুল 

হইতেছেন 2 

জটিলা বলিলেন- ব্যাকুল হইব না! আমার এই নবোঢ়া বধু ইহার রূপের 

তুলনা নাই, আর তুমি তোমার নেত্র-প্রান্ত নৃত্য করাইয়া নিয়ে গোকুলমধ্যে জ্রমণ 

করিতেছ। ইহাতে আমরা! কেন ব্যাকুল হইব ন!। 

সাজ এই পর্যন্তই হইল। শ্রীরাধিকা যাইবার সময় ভাবিতে ভাবিতে গোলেন-- 

পীতং ন বাঁগমৃতমত্র হরেরুশঙ্কং 

হক্তং ময়াস্ত বদনে নদৃগঞ্চলক | 

হমো চিরাদবসরে সথিলবম'ত্রে 

হ1 দুর্ঘিধিধিরুরুষে জরভীচ্ছগ্েন |! 
যড়ুনন্দন দাস এই শ্রোকটির নিল্পূপ'অনুবাদ করিয়াছেন।' 
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অমৃত বদন, মধুর বচন।' বণ বুড়ায় যাততে। 

ছেন বাণীগণ, ভরিয়া! অবণ, ন1 গুনিল ভালরীতত ॥ 

সই গো চিরদিন অবসরে। 

এ হুরি মিলিল, বিধি বৈরী ভেল, দারুণ জরতীছলে ॥ 
মুখ নিরমল, জিনিয়া! কমল, হাসির অন্কুর তায়। 

এ মোর নয়ান, হইতে বয়'ন, বিধি কৈল অন্তরায় ॥ 

মরকত মণি, দরপণ জিনি, ও গণ্যুগল শোভ]। 
তাহাতে সুন্দর, মকর কুগ্ুল, দোলে মনমথ লোভা ॥ 

ও ভাঙ ভঙ্গিম, নয়ান বঙ্কিম ভেরছ সঞ্চানে ছার । | 
এ যছুনলান, কছে ধনী পুন, মিলায়ব হাম রায় 

৩। রাধাসঙ্গ 

তৃতীয় অঙ্কের নাম রাধাসঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার হৃদয়ের অতিসুম্মম ও 
অতিগভীর প্রত্যেক স্পন্দনটি পর্যন্ত দেবী পৌর্ণমাসী আম্বাদন করিতে চাহেন। ইহাই 

রসত্রক্ষের আরাধনা! । এই জন্যই দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন, এই জন্তাই 
যোগমায়া ্রীবৃন্দাবনে লীলা! প্রকট করয়াছেন। পৌর্ণমসীর সহিত ললিতা, বিশাখা 

আদি সখিগণও আস্মাদন করিতেছেন। তাহাদের এই আস্বাদন তক্তপরম্পরায় জগতে 
প্রবর্তিত ও প্রসারিত হইতেছে। | | 

তৃতীয় অঙ্কে দেবী পৌর্রমানী শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তনসমূহ দর্শন করিতেছেন ।-_ 
যাহাকে নায়কের পূর্বরাগ বলে, তাহাই তৃতীয় অঙ্কের প্রধান কথা। শ্রীকৃষ্ণের নয়ন- 

তারা ঘুর্ণিত, উদ্ণ নিশ্বাস গলদেশের মল্লিকামাল। মলিন হইয়াছে । পো্ণমাসী ভাবিতে- 
ছেন, সেই ধন্া রমণী কে, খিনি নাগরশেখর শ্যামস্থন্দরের ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন ? চিন্তা 

করিয়া বুঝিলেন, শ্রীরাধাই উহার নিদান। পৌর্নমাসী শ্রীকুষ্ণকে স্পষ্টই জিজ্ঞ!সা করি- 

লেন-_হে কৃষ্ণ, তুমি গোপরাজনন্দন এবং ন্যায়পরায়ণ। তুমি শত শত লীলা বিস্তার 

করিয়া ভূজকলে গোকুলে বিখ্যাত হইয়াছ ; তুমি কুলর্মণী শ্রীরাধাকে উন্মাদ দশ' প্রাপ্ত 

করাইলে কেন? ললিতাও সেখানে আসিয়! উপস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আনয়ন বরিল। মধুমঙ্গল শরীফের পক্ষাবলম্্ন করিয়। উভষের . সন্ছিত 



বিদগ্ধমাঁধবে রাধা ১১ 

পরিহাস আরম্ভ করিলেন, তাহার পদ্িহীসবাক্যে শ্রীকফে্র, হুদয়ের অংস্থাই গরিব্যক্ত 
হইল। ৮. এ ও 

শ্রীকৃষ্ণের ভাব দেখিয়া পৌর্ণমাসী বুঝিলেন, শ্রীকের বাম্ভাব নাই'। তখন 

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন-_-গোকুলানন্দ, তুমি অগ্রবর্তী হও, অদূরে এ আঅবেদিকায় 
তুমি বসিয়া থাকিও। র্যা অস্তমিত হুইলে ললিতা কিন্বা বিশাখা তোমাকে অভীষ্ট 

স্থানে লইয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ সম্মত হইলেন। এখন দেবী পৌর্ণমাসী শ্ীরাধিকা'র 
প্রেমোক্তিমুদ্রা উদঘাটন করিতে চাহেন অর্থাৎ শ্্রীরাধার মুখে শ্রীরাধার হৃদয়ের অবস্থা 
জানিতে চাহেন। পৌর্ণমাসীর ইহাই সাধন। তিনি ললিতাকে বলিলেন, ললিতে তুমি 
কিছু বলিও না। ললিতাকে সাবধান করিয়া পৌর্ণমামী শ্রীরাধার নিকটে গেলেন এবং 
ভাব গেপন করিয়া শ্রীগাধাকে বলিলেন, খঞ্জনাক্ষি, মাধবের নিকট গিয়াছিল। ম. প্রা থনা'ও 

করিলাম, কিন্ত্ব মাধব অসম্মত, এখন হৃদয়ের ব্যথা! নিবারণ করিতে অন্য উপায় কর। 

পৌর্ণমাসীর কথায় শ্রীরাধা তীহার হৃদয়ভাব ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। প্রাণের কথা 
বলিতে বলিতে একেবারে বিবশ হইয়া পড়িলেন। বিশাখা ও পৌর্ণমাসীর ভয় হইল । 
তাহারা সমন্তই বুঝিলেন। তখন পৌর্ণম!সী শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিয়া সমস্ত কথা ডি 

লেন। পৌর্পমাসী বলিলেন, রাধে, শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিন্ধপ শ্রবণ কর। | 

তদ্বার্তোভ্তরগীতি গুম্ফিতমুখো বেণুঃ সমস্তাদভূৎ 

তদ্দেশোচিতশিল্ন কল্পনমন্ত্রী সর্ব বড়ব ক্রিয়া 

ত্বনামানি বড়বুরসা সুরভীবৃন্দানি বৃন্বাটবী 

রাধে ত্বন্ময়বল্লিমগ্ডলঘন! জাতাগ্ভ কংসদ্ধিষঃ ॥. 

শ্রীরু্জের মুরলী সর্ববদাই তোমার চরিত্রগানে ক্ফীতমুখ । তোমার সদৃশ 'বেশ-রচনায় 

শীকষ্ণের সমুদয় শিল্পকন্ম নিয়োজিত। গাভী সকলকে আহ্বান করিতে হইলে শ্রীকৃমঃ 
তোমারই নাম উল্লেখ করিয়া! থাকেন। অধিক কি বলিব ৮০০০০০৮০০ ঞবুন্দা- 

বন কংসারির নিকট রাধাময় হইয়াছে । 

বদুনন্দন এই শ্লোকটির নিঙ্গরূপ অনুবাদ করিয়াছেন । 

তোমার চরিত, গায়ে অবিরত, বেখুকরি নিজমুখে। 

তোমার মান) করে বেপগণ, তোম! মানে আপনাকে ॥ 



১২, বারভুঞ্ি 

ডাকে ধেস্ুগণে, ভরমে সেখানে, লইয়। তোমার নাম। 

শয়নে স্বপনে, কিবা জাগরণে, তোরে নিরথয়ে শাম ॥ : 

- এ সুমি গগন, তক্ুঙগতাগণ, তোমায় মানয় হরি। | 
এ যছুনন্দন, কহয়ে নবীন, অন্গরাগ বলিহারি ॥ ূ 

এ দিকে শ্রীকষ্চ সেই আআবেদিকায় অপেক্ষা করিতেছেন।' ললিতা কিন্বা বিশীখ! 

আসিয়। তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়! যাইরে। সূর্ধযদেব অস্তুমিত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের 
উত্কণ্টার সীমা নাই। মনের ভিতর. নানারূপ দুশ্চিন্তা জাগিয়।. উঠিতেছে। একবার 

ভাবিতেছেন, শ্ীরাধা কি ধর্মচিন্তা করিয়া ধর্যযাবলম্বন. করিলেন ; আবার ভাবিতেছেন 

গুরুজনের কঠোর তাড়নায় কি নিবৃত্ত হইলেন ; অথবা কি জামি হঠাড কোন ব্যাধি হয় 

নাই ত1? চন্দ্রদেব উদিত হইলেন, কিন্তু দুতী এখনও আসিলেন না৷ কেন ? 

বিশাখা আদিয়। লতার অন্তরালে দীড়াইয়া গ্রীবা উত্তেলন করিয়! ্রীকৃ্ণকে 
দেখিলেন। দেখিয়াই বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত পথপানে. চাহিয়া 
রহিয়াছেন। ন্ুতরাং এ অবস্থায় যাহা আবশ্যক, কিঞ্চিৎ. পরিহাস করিয়া লইলেন। 

গ্রকফ্ণের আগ্রহ্থাতিশয়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে বিশাখা মলিনমুখে বলিলেন-- রাজপুত্র, কি 
আর বলিব, অভিমন্যু হতাশ হইয়া প্রিয়সঘীকে মথুরানগরীতে- বিশাখাকে দকল 

কথা বলিতে হইল না! বা মনের দুঃখে বলিতে পারিলেন না । কৃষ্ণ ব্যথার সহিত জিজ্ছাসা 

করিলেন,.__-কবে লইয়া গেল। 

বিশাখা-_ভগবন্তী পৌর্ণমাসী যে সময় তোমার নিকট জাপিয়াছিলেন। 

কুষ্ণ'- কেন লইয়।! গেল £ 

বিশাখা--তোমার ভয়ে । 

কৃষ্+ সে কিরপে জানল? 

: বিশাখা” তোমার ভাব দেখিয়াই তাহার সন্দেহ হহল। 

স্রীকৃষ্ বলিলেন-- 
গ্লপয়(ত বপুছু শালো মে বলান্মলয়ানীলো 

বিকিরতিকরৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুবারাগিভরং রুষা.। 

মদনহত কন্তর্জত্যেষ স্ফুটেরলিহুস্কৃতৈ- 
স্তটিরপি বিম। রাধাং নেডুং খয়! নহি শককাডে॥ 



বিদদ্ধমমাধবে আরাধা ১৩ 

একে ছুষ্ট মলয়ানিল দেহকে সঙ্জোরে ক্রিষ্ট করিতেছে, চন্দ্রদেব ষেন ক্রুদ্ধ হইয়া 
আগুনের চুর্ণের মত তুষার বর্ষণ করিতেছেন, এ দিকে হত মদনদেব মধুকর-বঙ্কারে 
তর্জন করিতেছেন, শ্রীরাধা-বিহনে আমি ক্ষণ কালও যাপন করিতে পারিতেছি ন1। 

যছুনন্দনের অনুবাদ । 

মলয় পবন, এ নৰ কুন্ুম, বহয়ে সৌরভ যত। 

স্থথ দিয়াছিল, ছুঃথদায়ি ভেল, এ ছুঃথ সহিব কত ॥ 

সথ হেকি আর কহিব তোরে। 

সে বাধা বিহনে, আমর জীবনে, শরীরে না রুহে জোরে ॥ 

"চন্দ্রের কিরণ, কৈল গ্রসারণ, দেখিতে জলয়ে তনু । 

আমারে দহন, করিতে মদন, তুষানল জালে জনু ॥ 

দারুণ মধনে, করে তরজনে, ভমর ঝঙ্কার করি। 

কহত কেমতে, তিলেক ইহাতে, ব্রহিবে ধৈরৰ ধরি ॥ 

এতেক কহিতে, 51 মুরছিতে, পড়িল সেখ!নে হরি । 

বিশাখ! দেখিয়], সংভ্রম হইয়া, কহয়ে আশ্বাস করি ॥ 

শুন্ভ গোবিন্দ, গোকুল আনন্দ, ধৈরষ ধরন চিত। 

পরিহাস তোহে, কৈল কেন তানে, মরমে বাসন ভীত ॥ 

শ্রীকুঞ্ণ যুস্ছিত হইয়াছিলেন, তখন বিশাখা তাহাকে সমুদায় কথ| বলিয়া আশস্ত করিলেন । 

শ্রীকষ্চের অনুরোধে বিশাখা শ্রীরাধার প্রেমচিঙ্গ বর্ণনা করিলেন। সেই গ্লোকের প্রাচীন 

বঙ্গানুবাদটি নিলে উদ্ধৃত হইল । 

অনুসঙ্গ দূর হইতে, ভুয়া নাম শুনাইতে, খগ্তন-নয়না ধলা রাহ। 

অতি উন্াতত হইয়া, কান্দে বহু বিলপিয়া, পুন পুন কাপে ক্ষনা নাই ॥ 

শুন কৃষ্ণ ভাল তুয়া রীতে। 

অখণ্ড কুলের নারী, কৈলে তুমি সুবাউরা, যেন ভেঙ্জ কুলট] উদ্জিতে ॥ 

বন্ধ কি কহিব আর, দেখিয়া মেঘের জাল, উড়িবারে চাহে পাখা করি। 

দলিত অঞ্জন দেখি, সঘনে ঝড় এ আধি, শ্টানা-সধা নিজ কোরে করি ॥ 
গুন বনেতে যাঞা, তমালেরে কোলে লঞা, মনে মানে তোমা ফৈল কোর | : 
অতল হপযিতে, গাঠ আলিঙ্গন রসে, ধলা পহে হহঁয়া বিভোর 



১৪ বীরভূমি 

সুনীল বপন পরে, নীশমণি হার ধরে, নেহারয়ে, কালিন্দীর নীর.] 

এইরূপে অনুক্ষণ: নাহি হয়ে অন্তমন, ঠিলেক ন1 রহে গৃহে স্থির ॥ 
সদাই কদ্ব ধন, করাইতে নিরীক্ষণ, পুলক ভরয়ে প্রতি অঙ্গে। 

বদন না তেজে হাত, সঘন অবনী মাথ, অকারণে হাসে কত ভঙ্গে ॥ 

অঙ্গে অতিশয় তাপ, পরশিল নহে তাত, বরণ হইল যেন আন । 

কেহ দেখিবারে নারে, কি ব্যাধি হইল বোলে, কেবা জানে নিগৃঢ় বিধান | 
কি গুণ করিলে তুমি, জানিলাঙ এবে আমি, তেঞিসে তাহার হেন কাজ। 
কতেক কহিব আর, যতেক দেখিল তাঁর, দুকুলে হইন্ন) গেল লাজ ॥ 

ন। করে ভোজন পন, নিন্দ গেল অন্তস্থান, ন। শুনয়ে বন কাহার । 

এ ষছুনন্দন ভণে, না জানিয়ে এতক্ষণে, কি জানি হইয়া রহে যার ॥ 

এদিকে শ্রীরাধাও উতকষ্ঠিততাবে চিন্তা করিতেছেন, বিশাখা এখনও অদিল না কেন? 
পথে তাহার কোন বিক্ব হয় নাই ত? অন্য কেহ কি শ্্রীকৃষ্ণকে নিরুদ্ধ করিল? 
অথব! আমি উদ্ধত হইয়াছি বলিয়া কি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিলেন ? চন্দ্রকিরণে 

জা? পরিপুর্ণ হইল, লতামন্দিরে নন্দনন্দন ত আমিলেন না? তাহার পরেই শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণের মিলন-__শ্রীকৃষ্ণের সর্পঘট-পরীক্ষা হইল । অগ্যকার মিলনে ললিতা শ্রীরাধার 
বন্তাঞ্চল ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন-_এমন সময়ে নেপথ্যে 
শব্দ হইল-_নপ্ত্রি ললিতে, তোমার প্রিয়সখী রাধা! কোথায় ? ূ ৃ 

মুখরা আসিয়া! উপস্থিত। মুখর! রাত্রিতে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাঁ, তাহাকে 

লইয়া বেশ কৌতুক চলে। মুখরার আবার ঘূর্ণরোগও আছে। মুখরা কিছুক্ষণ 
থাকিয়! চলিয়! গেল-_তাহার পর মিলন । | 

৪ । বেণুহরণ 

বিদগ্ধমাধবের চতুর্থ অঙ্কের নাম বেপুহরণ। এই অঙ্কে আমরা শ্রীরাধিক।র 
প্রতিযোগিনী চন্দ্রাবলীর ও তাহার ভাবের পরিচয় পাইব ৷ বৈষ্ণব রসগ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী 

শ্রীরাধাতত্ব বুঝিতে হইলে চন্দ্রাবলীকে বুঝিতে হইবে । তৃতীয় অস্কের শেষাংশে ললিতা 
শরীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন-_কৃ্ণ ! চাতুরী-বিস্তার পরিত্যাগ কর, চন্দ্রাবলী বাক)মাত্রেই 
প্রসম্৷। হয়, আমাদের প্রিয়সখীর প্রসাদ সেরূপ স্থুলভ নহে। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

তোমার সখীর প্রসাদ কি করিয়! লাত করা যায়? 
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ললিতা বলিলেন-পনিরম্তর সেবা করিলে । 

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতে সন্ত হইলেন। 
এইখানেই রাধা ও চন্দরাবলীর মধ্যে ভাবগত শ্রভেদ বুঝিতে পারা যায় । শ্রীরাধা 

প্রথরা, চক্দ্রাবলী মুদ্ু। শ্রীরাধ! বামা, চন্দ্রাৰবলী দক্ষিণ! । ভ্রীরাধার মধু ন্নেহ আর 
চজ্দ্রাবলীর ঘৃত ন্েহ । 

* . চতুর্থ অঙ্কের টিকার ভূমিকায় জীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় রসতব্বের রহস্য থ্যাখ্য। 
করিয়াছেন। প্রথম তিনস্কদ্ধে পৃর্ববিরাগ, অসন্তেগাদি স্বপক্ষগত রস বিবৃত হইয়াছে । 
এখন বিপক্ষভেদ-মিত্রিত হওয়ায় রসের যে বিল।স বা বৈচিত্র্যময় পুষ্টি হয়, তাছাই বর্ণনা 
করিতেছেন | : ঃ | 

 আ্ীকচ ববল্লভ এনং স্বেচ্ছাবিলাসী | শ্রীরাধার সহিত তিনি যাহাতে সর্বদা 
মিলিত থাকেন, ইহা'রই বাবস্থা করা পৌর্ণমাসীর তপস্থ। | এইজন্যই তিনি বুন্দাবনে । 

আজ পৌর্ণম।সী স্থুবলের উপর ভার দিয়াছেন, স্নল যেন তাহার প্রিয়বয়স্য শ্রীকৃষ্ণকে 

শ্রীরাধার কণা স্মরণ করাইয়! দেন। 

জ্ীকৃষ্চ চক্জাবলীর সহিত মিলিত হইয়ছেন। ওদিকে আজ শ্রীরাধিকা 
অভিপারিকা ললিতাকে সঙ্গে করিয়! শ্রীকৃষ্ণের আন্বেষণে বাহির হুইয়াছেন। সকল 
দিকেই অতি ঘোর অন্ধকার । আজ তিমিরাভিসার। শ্যামবর্ণ বসন ভূষণে অঙ্গ ভূষিত 

করিয়া ললিতার সহিত শ্রীমতী রাধিকা চলিয়াছেন। বকুলকুপ্ত ছাড়ায়! বামদিগ্বর্তী 

কদশ্বকুপ্তে আসিয়া শ্রীমতী উপস্থিত। কৃষ্ামুরাগে শ্রীমতী রাধিকা দেখিতেছেন, 
বনসমূহ কুষ্ণময়। তখন বলিতে লাগিলেন,_ব্দিপ্ধনাগর তোমাকে দেখিয়াছি। 

ললিতা বলিলেন--মার অন্বেষণ করিতে হইবে না, এস আমর ক্রীড়াকুগ্ত রচনা করিয়া 

শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করি । এই অবস্থার নাম বাঁসকসজ্জা। ক্রীড়াকুঞ্জ রচিত 

হইল । ফুল পুণ্পের বহিদ্বণর, কমলের শষ্যা, শয্যাপার্থ্ে মধুপাত্র। কিন্ত কৈ কৃষ্ণ 

আদিলেন না । এই অবশ্ঠার নাম উৎ্কণ্িতা। তাহার পরে বিপ্রলন্ধ! | শ্রীরাধা_ 

ও ললিতা ভগ্রঞ্দয়ে চলিয়া গেলসন | * | | 

এইবার শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন । রাত্রি বুঝি অবসান প্রায় । শ্ীরাধ! কোপবতী হুইয়াছেন, 
ট্রাহাকে কি প্রকারে তৃষ্ট করিব? শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, দাগকেশর পুষ্প চয়ন করি, 



১৬ বীরভূম 

জ্রীরাধাকে প্রদান করিব। শ্রীকধ ফিরলেন, বকুলকুপ্ত দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীরাধা 
ক্ূররসসংস্কৃত তান্ুল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছেন, নীলকান্ত মণিগুচ্ছহার ভূমিতে পড়িয়া 

_প্ুহিয়াছে, কিছুদূরে নখের দ্বারা ছিন্নভিল্প ফুলের চুড়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে । 
সমগ্র বকুলকুণ্র প্রিয়ভমা।র সুগভীর অন্তর্বেদনা প্রকাশ করিতেছে । ্ 

এই সময়ে ললিত ও বিশাখার সহিত জীরাধিকা উপস্থিত'। ্ীরাধিক স্রীকৃষ্চকে 

দেখিয়। ঠচঙ্টা! করিয়া কঠ।র হইলেন । সবীদ্:য়র সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাক্বিতগু। চলিক্তে 

লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমাকে ফুল দিতে চাহিলেন। শ্্রীরাধিক। ফুল লইবার জন্য 
বন্্রাঞ্চল বিস্তুত করিলেন।. শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নয়নযুগলে দৃপ্টিপাত .করিয়া! এমনি 
আত্মার! হইলেন যে ফুল দিতে গিয়! ফুলের সহিত নিজের মুরর্লিট ও দিয়া ফেলিলেন। 

এই সময়ে মধুমঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় "শ্রীকৃষ্ণ ধরা 
পড়িয়। গেলেন । চন্দ্রাবলীর সহি তিনি রজনী যাপন করিয়াছেন, এখন নিজের . দোষ 
ঢ।কিবার জন্য নানারূপ চাতুরী করিতেছেন। শ্্রীরাধার এই অবস্থার নাম খণ্ডিত । 
স্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মুখর! 

উপন্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইবেন, কিন্ত দেখিলেন, বংশী নাই । বাঁশির খোঁজ পড়িল । 

ীকনট শ্রীরাধাকে বক্িলেন, তুমিই আমার বীঁশি লইয়াছ! শ্রীরাধা বলিলেন__মিথা। 
কলঙ্ক দিও না। কে জানে তোমার বংশী কোথায়? ললিতা বলিলেন__-গোপীর৷ 

কখন পরবিত্ঞ হরণ রুরে না। আমরা সভী নারী মিথ্যা অপবাদ দিও ন|। . প্রীকৃষণ 
ললিতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না । তখন শ্্রীরাধা মুখরাকে 

বলিলেন-_তোমার নাতির (শ্রীকৃষ্ণের ) চরিত্র দেখিলে? আমাদের বলেন, আমর! 

চোর। মুখরা শ্ীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিলেন। মধুমঙ্গল মুখরাকে বেশ ছুকথ। শুনাইয়! 
দিলেন। মুখর! শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন অভিমনু!পত্বী তোমার বন্দনযোগ্যা, তুমি উহার 

সহ্তি কেন পরিহাস করিতহেছ। মধুমঙ্গল যজ্জোপবীতের শপথ করিয়া বলিল, আমি 
২ দেখিয়াছি, আমার বয়স ভূমিনংলগ্নমন্তকে শ্রীরাধাকে প্রণাম করিয়াছে । মুখর! 
আনন্দের সহিত বঞ্জিলেন__-তবে কৃষ্ণের ধরা বৃদ্ধি হইবে। 

মধুমজ্গল অবশ্য মিথ্যা বলে নাই । অন্পক্ষণ পূর্বেই শ্রীরাধাকে প্রসন্ম করিণার 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ সত্যই প্রাণাম করিয়াছিলেন । 
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আজ আর বাঁশি পাত্রয়। গেল না। মুখরা, গে'পীদের পক্ষ হইয়! কৃষকে ভ্বয় 
দেখ।ইলেন--বলিলেন, আমি মথুরার রাজসভায় চলিলাম |, 

৫ রাধাপ্রস।দন 

পঞ্চম আস্কের নাম-“রাধাপ্রসাদন”। এই অঙ্কে ও ইহার পূর্ব অঙ্কের ঘটনা বৈশ।খী- 
গুণিমার পরের পঞ্চমী তিথির লীলা । এই অস্কে বুদ্ধা-প্রতরাণা, মানভগ্জন ও বনবিহারাদি 

লীলা আছে। এই অঙ্কে আমরা বুন্দাদেবীর পরিচয় পাইন। এই বুন্দাদেবীর শাসনে 

বুন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম সকলেই চালিত, বুন্দাদেবী সকল প্রাণির শব্দ বুঝিতে পারেন। 

পৌর্ণমাসী দেবীর আজ অতিশয় দুশ্চিন্তা উপস্থিত, অভিমন্যু সপরিবারে মধুপুরী 
চলিয়া যাইবেন এবং সেইখানেই বাস করিবেন । শ্রীর/ধার জন্যই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আজ একেবারে নিরানন্দ, নমুনাতীরে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। 

বুন্দা আসিয়া পৌর্ণমাসীকে এই সংবাদ দিলেন। ললিতা আসিয়। পৌর্ণমাসীকে সংবাদ 

দ্রিলেন, শীরাধার অবস্থাও অতি ভয়ানক । এই অবস্থার নাম--কলহান্তরিতা | যে 
নায়িক] সখীজনের সমক্ষে পদানত বললভকে উপেক্ষ! করিয়া শেষে অনুতপ্ত হন, তাহাকে 

কলহান্তরিতা বলে । প্রলাপ, সন্তাপ, প্রানি, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ প্রভৃতি কলহাম্তরিতা 

নায়িকার, চেষ্টা । 

জ্রীরাধিক1 আজ বলিতেছেন 

কণান্তে ন কৃত প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিধং ময়! দরতো] 

মললীদামনিকামপথ্যবচসে সো রুঘঃ কলিতাঃ | 

ক্ষোনীলগ্রশিথপ্ডিশেখরূমসৌ নাভ্যর্থরন্ীক্ষিতঃ 

স্বাস্থ হস্ত মমাগ্য তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহাতে ॥ 

হায়! আমি প্রিয়বাকা করণে গ্রহণ করি নাই, মল্লকাম:ল] দূরে ফেলিয়া! দিয়াছি, সখীর1-. 
ভাল কথা বলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপর ক্রোধ করিয়াছি । শিখগুশেখর শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে 
লৃশ্তিত হইয়! প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই, এখন 
আমার অন্তঃকরণ খদিরকাষ্ঠের আগুনে পড়িয়া! যাইতেছে | 



১৮ বীরভৃষি 

যদুনন্দন দাসের অনুবাদ । 

কুষ্চপ্রিপ্নবাণী, অমৃতদমনী, না কৈল শ্রবণ অস্তে। 

এবে পিককল, শবদে জারিল, শ্রতিমন পরমস্তে ॥ 

হায় হায় কেন বা করিলু মান। 

নবীন পিক্কিতি, নিরসলু' অতি, তাপিত করিলু প্রাণ ॥ 
সে করকমল, রচিত বিমল, উপেক্ষলু' মল্লিমালা!। 

সহচরীগণ, সহিত বচন, অহিত সমান ভেল! ॥ 

সে ছুরি শিখণ্ড, শেখর অথণ্ড, ধরণী লোটায় কত। 

মিনতি করিল, তাহ। না দেখিল, এ মোর নয়নত্পথ ॥ 

খদির অঙ্গার, ধরি নিজকর, আপন হৃদয়ে দিলু | 

এ সব ভাঁবিতে, ভাবিতে এ গীতে, পুড়িয়। পুড়িয়া মইলু ॥ 

ভগবতী শুনি, এ সৰ কাহিনী, ললিতারে কহে পুতা। 

এখানে তিলেক, কথ। পরতেক, শুনি পিরিতের কথ। ॥ 

পুনঃ রাই হিয়।, চপল! হইয়1, কহয়ে মরুম বাণী । 

এ যছুনন্দন, দাস তহি ভণ, ধৈরয ধরহ প্রাণী ॥ 

প্রীরাধার কখন শঙ্ক, কখন উৎকণ্ঠা, কখন ব। ক্রোধ হইতেছে। বুন্দাবনের 

সমুদয় পা ণকেই দুর্তী বলিয়। মনে করিতেছেন। ললিতা ও পৌর্ণমাসী গোপনে থাকিয়! 
তাহার ভাব দেখিতেছেন ও সমুদয় কথা শুনিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্ক,স্তি হইতেছে; ইহা 

অনুরাগের পরাকান্ঠা। হঠাশু ললিত! আসিয়! শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হুইলেন। 
স্ববলের নিকট হুইতে ললিতা একখানি পত্র আনিয়াছেন, পত্রখানি পড়িলেন। তাহার পর 

বিশাখা আসিলেন, প্র্ণমাসী ও নান্দীমুখী আসিলেন। সকলে সান্ত্বনা করিতে 

লাগি.লন। 

শ্রীরাধ1 জিজ্ঞাসা করিলেন-_সখি, মাধব তো সুখে আছেন ? 
নান্দীমুখী উত্তর করিলেন--ই্ী কৃষ্ণ সখাগণের সহিত পরিহাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

চম্পকপু্পের দ্বার চূড়াবন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছেন, যোগির ন্যায় ভোগের আশা পরিত্যাগ 

করিয়। তে'মার ম্খচন্দ্র মাত্র চিন্তা কবিয়। কিধিংৎ সুখানুভব করিতেছেন । 



ব্দরধমাধবে আরধা ১৯ 

বিদগ্ধমাধবের শ্লোকটি এই-_ 

ক্ষণমপি ন সুহৃঘির্শ্বগোহীং বিধন্তে 
রচক্তি ন চ চূড়াং চম্পকানাং চয়েন। 

পরমিহ মুরবৈরী ষোগীবনুক্তভোগ-_ 
স্তব সথি মুখচন্দ্ চিন্তয়ন্ির্ণণোতি ॥ 

কবি চন্দ্রশেখরের একটি পদে আমরা এই শ্লোকটির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই-. 
স্ন্দরি, বচনে করবি আশোয়াস। 

সজল-নয়নে হরি, পন্থ নেহারই, চিত্রা কল মঝু পাশ ॥ 

ধেনু*বেধু ছোড়ি, সকল সখাগণ, পরিহরি নীপমূলে বসই। 
রাই রাই করি, শিরে কর হানই, তুয়া নাম ধরই নিশসাই ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের বংশী তখন শ্রীরাধার নিকটেই আছে। বিশাখা স্ত্রীরাধাকে বলিলেন 
-_বায়ুপ্রবাহের দিকে মুখ করিয়া রাখিলে শ্রীকৃষ্ণের বাশি আপনিই বাজে । 

শ্রীরাধা বলিলেন--একবার পরীক্ষ। করিব। 
এই বলিয়া শ্রীরাধা বায়ু প্রবাহের দিকে মুখ করিয়! যেমন বাঁশি ধরিয়াছেন, অমনি 

বাঁশি বাজিয়া উঠিল। জটিলা আসিয়া উপস্থিত। বাঁশি যখন বাঙ্গিয়াছে, তখন কৃষঃ 
নিশ্চয়ই এখানে আছে । জটিল আসিয়াই দেখেন-_ শ্রীরাধার হাতে শ্রীকৃষ্ণের বাশি । 

জটিলা বাঁশিটি কাড়িয়া লইলেন। জটিলা বলিলেন,_-পৌর্ণমাসী শামার কথায় বিশ্বাস 

করেন না, এই বাঁশিটি দেখাইলেই তিনি বিশ্বাস করিবেন । জিলা বাঁশি লইয়।! পৌর্ণ- 

মাসীর কুটিরের দিকে ব.ইতেছেন, এমন সময়ে স্তবল আসিয়া জটিলাকে বলিলেন, 

এক বাঁনরী আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে । জটিলা দেখিলেন, সত্যই এক বানরী ননী 

চুরি করিবার জন্য তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে । জটিল! বানরী তাড়াইবার জন্য বাঁশিটি 
ছুড়িয়া মারিলেন, আর বানরী বাঁশিটি লইয়া পলাইয়া গেল। পৌর্ণমাসী বুঝিলেন, 

বুন্দাদেবী এই কাধ্যটি করাইলেন। জটিল।র দুঃখের সীম! নাই, বাঁশিটি চলিয়া গেল। 

স্থৃবল জটিলাকে পরামর্শ দিলেন, আপনার ভগিনীর পুত্র বিশালকে এ বানরী ভয় করে, 
বিশাল এখন গেবদ্ধনে খেলা করিতেছে, তাহাকে ডাকিয়া আনুন, তাহা হইলে বাঁশি 

পাইবেন। জটিল! চলিয়া গেলেন। পৌর্ণমাসী ভাবিলেন, বেশ চাতুরী হইয়াছে। 
জটিলা চলিয়া গেলেন । ললিতা ঈঙ্গিত করিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন-_এস, সখি, 



ই রর [.. বীরজগি 

আমরা বেণু অন্বেষণ করি। ্রীগাধ ভাখিলেন, পরম সৌভাগা, ললিতা আমাকে অভিসার 
করাইতেছে, শ্যাম্থৃন্দরের সন্নিধানে লইয়া! যাইবে। এই সময়ে মুখরা আসিয়া সংবাদ 

দিভেন, জে]াতিব্বিদ্গণের ব্যবস্থানুসারে অভিমন্ত্ু আদেশ করিয়াছেন, আজ গোমঙ্গলানানী 

চণ্ডার পূজা করিব। পুজার উপকরণ|দিসহ শ্রীরাধাকে চৈত্যবৃক্ষের তলে লইয়া যাইতে 
হইবে। মুখরা, বিশাখাকে এই কা্যটি করিতে বলিলেন। শ্রীরাধার প্রতি অভিমন্ত্যুর 

এই আদেশে ললিতা ও বিশাখা বিশেষ দুঃখিত হইলেন। | 

এইবার শ্রীরাধাবিরহখিঞ্ শ্রীকৃষ্ণের সান্্নার জন্য এবং অন্য কোন এক উদ্দেশ্য 

সাধনের জন্য একটি কৌতুককর কার্দ্য সাধিত হইল। স্তুবল সাঞ্জিলেন শ্রীরাধা, আর বৃন্দ! 
সাঞ্িলেন ললিতা, আর তীহার। উভয়ে শীকষ্ছের নিকট গেলেন। পুন্নাগতরুতলে 

শ্রীকৃষ্ণ তখন উত্তকণ্ঠিত হইয়। অবস্থিতি করিতেছিলেন। উতুকষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের তখন জগৎ 
রাধাষয়-- 

রাঁধ! পুরঃ স্কুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা 

রাধাধিসবামিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা । 

রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ বাধ! 

রাধাময়ী মম বব কুতান্ত্রলোকী ॥ 

নয়ন পুতলী বাধ মোর। 

মনোমাঝে রাধিকা উজোর ॥ 

ক্ষিতিতলে দেখি রাধাময়। 

গগনেহ রাধিকা উদয় ॥ 

রাধাময়ী ভেল ত্রিভুবন । 

তবে আমি করিব কেমন ॥ 

কোথা নেই বাধিকানুন্দরী | 

না দেখি ধৈরয হইতে নারি ॥ 

এ যত্ুননান মনে বাগ। 

(ক না করে নব অনুরাগ ॥ 

মধুমঙ্গল শ্রীক্চের নিকটে আছ্বেন। এমন সময়ে সুবল ও বুন্দা, শ্রীরাঁধা ও ললিতার 
বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত। সারঙ্গী--একটি বালিক1, সে বিশালের ভগিনী । সে 



[বদগ্মাধবে আরাধা ই 

সেখানে ছিল, শ্রীরাধাকে দেখিয়।ই দে বলিল, আমার ভ্রাতা অভিমনুা তোগাঁকে চৈত্য- 

বৃক্ষের মূলে অন্বেষণ কগ্িতেছেন, তুমি সেখানে কেন যা নাই। ললিতা, সারঙগীকে 
তিরস্কার করিলেন। সারঙ্গী তাহাদের বলিয়া! গেল, দঁড়াও, জটিলাকে বলিয়া 

দিতেছি। | | 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার বংশী পাইলেন। কিন্তু হঠাৎ শ্রাবণমাসী কৃষ্ণভূজঙ্গিণীর হ্যায় 

ক্রেধভরে গড্জন করিতে করিতে জটিলা আসিয়া! উপস্থিত । শ্্রীকুস্টের ছৃর্ভাবনার সীম 
নাই, হায়! শ্রীরাধার কি হইবে ? জটিল! শ্রীরাধাকে ধরিযা লইয়া পৌর্ণমাসীর নিকট 

লইয়া গেলেন, পেখানে । গিয়া দেখা গেল, রাধা নহে স্মবল, আর ললিতা নহে বুন্দা। 

জটিল] অপদশ্থ হইলেন , শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকট এই সংবাদ পাইলেন। এইবার 

শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাঁজাইলেন ও সত্যকার শ্রীরাধা ও ললিতা আসিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ের 

মিলন হইল । 

এই স্থানে প্রেমবৈটিত্তা বণিত হইয়।ছে | 

প্রিয়স্ত সন্নি কর্েহপি প্রেমোতৎকর্ষস্বভাবতঃ | 

ঘা বিশ্লে যখিয়ািস্তৎ প্রেমবৈচিন্তামুচাতে | 

প্রেমেঙ্কর্মের এক অবস্থার এমন ভয় ষে প্রেমিকা প্রেমিকের নিকটে থাকিয়াই 

অনুভন করেন বিরহ হইয়াছে, এবং নিরতিশয় আত হইয়া পড়েন। এই অবস্ার নাঁম 
প্রেমবৈচিন্তা । 

মধুমঙ্গল একটি ভ্রমরকে হাঁড়াইয়া দিলেন। ভ্রমরের নামও মধুসুদন, জীকঙেঃর 

ন।মণ্ড মধুসুদন। ভ্রমত্টিকে তাঁড়াইয়৷ দিয়া মধুমঙ্গল বপিলেন_ মধুসুদন, চলিয়। 

গিয়াছে, আর দেখা যাহতেছে না। এই কথা শুনিয়া আারাধার প্রেমবৈচিত্য অবস্থা 

উপশ্থিত হইল । 

শ্ীরাধা বলিলেন-_ 

সমজানি দবা'দ্্স্তানাং কিমান্ঃনে! গণা 

মফ়ি কিনতবদৈ গ্রণ্যং বা নিরুঙ্কুশমীক্ষিতং | 

ব্যরচি নিভৃতং কিন্বাহৃতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া 

যদিহ সহসা মামতা] ক্গীদ্ধনে বনজেক্ষণঃ ॥ 



ঢু 

খই বাঁরভূমি 

বনে কি আগুণ লাগিয়ছে ? গোসকল কি সেজন্য আর্তগব করিয়া উঠিল? অথবা 

শ্রীকৃষ্ণ কি আমাতেই কোন বৈগুণ্য দর্শন করিলেন? কোন প্রিয়তমা কি সন্কেত করিয়া 

নির্জনে লইয়া গেল? নতুবা পঞ্মুলোচন সহসা এই বনে কেন আমায় পরিত্যাগ 
করিবেন ? যাহ! হউক শ্রীরাধা আশ্বস্ত হইলেন। 

জটিল! যখন ্ট্রীরাধাবেশধারী ম্ববলকে ধরিয়া লইয়া যান, তখন তাঁড়াতাড়িতে 

ত্তাহার লাঠিগাছটি ফেলিয়। গিয়াছিলেন। কাজেই জটিল! লাঠিগাছটি লইয়া যাইবার জন্য 
সেখানে উপস্থিত। জটিলাকে দেখিয়া শ্রীরাধার ভয়ের সীমা নাই। তিনি ললিতা ও 

বৃন্দার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, সর্বনাশ উপস্থিত, তোমরা আমাকে রক্ষা কর। 

জটিল! শ্রীরাধাকে দেখিলেন, কিন্তু মনে করিলেন, রাধা নহে স্ববল। কাজেই 

সেখানে ঈড়ীইলেন না। লাঠি লইয়! চলিয়! গেলেন, স্ববলকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন, 

তুই আমার বধূর বেশ ধরিয়া কেন আমাকে বিড়ম্থিত করিস? শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া জটিলাকে 

বলিলেন_ _জটিলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি_স্থবল নহে সত্য শ্রীরাধা। জটিলা 

একবার অপদস্থ হইয়াছেন, কাজেই আর ধূর্ত শ্রীকৃষ্ণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। 

৬। শরদ্বিহার 

" বিদদ্ধমাধবের ষ্ঠ অঙ্কের নাম--“শরদ্বিহার” ৷ শ্ীরঞ্জের সহিত রাত্রিতে শ্রীরাধা 

বিহার করিয়াছেন ; নিশিশেষে যখন চলিয়া আসিয়াছেন, তখন ভুল করিয়া শ্রীরু্জের 

পীতবর্ণের বন্ত্রখানি গায়ে দিয়! চলিয়! আসিয়াছেন। রাত্রি জাগরণের পরে শ্রীরাধা, বিশাখা 

প্রভৃতি সকলে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। জটিলা পদ্মর নিকট সংবাদ পাইয়াণ্টেন, বধূ 

পীতপটবস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। কাজেই জটিলা দেখিতে আসিয়াছেন, 
ব্যাপার কি? পূর্বে জটিলা কোন কারণে শ্রীরাধাকে সখীগণসঙ্গে দেবগৃহে জাগিয়া 

থ/কিতে আদেশ করিয়াছিলেন । সুতরাং সারারাত্রি জাগিয়া তাহার! যে বেলা-পর্্যন্ত 

ঘুমাইতেছেন, সেজন্য জটিলার কিছুই বলিবার নাই। তাহার পর শ্ীরাধাকে ডাক] হইল। 
জটিল! দেখিলেন, সত্যই শ্রীরাধার অঙ্গে গীতবসন। ঝাপার এই,--গতরাত্রিতে জটিলা 

ক্রীড়াপুলিনে গিয়াছিল, কিন্তু শ্ীরাধাকে দেখিতে পায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন শ্রীরাধাকে 
লইয়' অস্তহিত হুইয়াছিলেন, অন্যান্য সথীরা শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। কাজেই 



বিদগ্মাধবে শ্রীরাধা ২৩ 

জটিলা সেখানে শ্রীকৃঞ্ণকে বা ্ রীরাধাকে দেখিতে পান নাই। কিন্তু অগে পীতবর্ণের 

বসন দেখিয়! জটিল! সন্দিহান হইয়াছেন । বিশাখা তাহাকে বুঝাইয়। দিলেন-__পর্বেবাপ- 

লক্ক্ষে ব্রজের চঞ্চল! যুবতীগণ হরিদ্রাময় জল পরস্পরের অঙ্গে সেচন করিয়াছিল, তাহা রই 

ক্গ্ত শ্রীরাধার অঙ্গবন্ত্র পীতবর্ণ হইয়াছে। জটিল! বিশ্বাস করিলেন। দীপান্থিত!- 

পর্বেবোপলক্ষে এই সব উৎসব হইয়া থাকে । যাহা হউক, জটিল! অতিশয় সতর্ক, তিনি 

ব্শাখাকে বলিয়া গেলেন-_দেখ বিশাখে, তুমি অতিশয় বিশুদ্ধচরিত্রা, তুমি কৃষ্ণহস্তে 

আমার বধুটিকে রক্ষা করিও । 

জাটল! চলিয়া! গেলেন। পল্পা ও ললিত! আসিলেন । “পন্পা চন্দ্রাবলীর সখী। পন 

ললিতার নিকট শ্রীকৃষ্ণের'একখানি পত্র আনিয়াছেন। সেই পত্রে শ্রীক্ৎ লিখিয়াছেন-- 

স্বপ্না মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাহতুচ্ছ পদগ্চিতিঃ | 

নরধীপনতামবীরাক্ষি হাগিধাভিপরিচ্ছদঃ | 

ইহার বাহিরের অর্থ__হে অধীরাক্ষি (চঞ্চলনয়নে ললিতে ), ত্বয়া তোমাকর্ভুক মম পাণো 

আমার হস্তদ্ধয়ে রাখিধাতু পন্চ্ছিদো! নিধীয়তাং বক্তবর্ণ ধাতুপরিচ্ছদ সমপিত হউক-_ 

কেমন রাগিধাতু ?_মুক্তগিরিঃ পর্ব হবিচ্যত শৃস্থ । 

আর এক অর্থ তুমি আমাকে রাগিধাতুপ রিচ্ছদ দাও, তাহাতে গি, রি, তু, চ্ছ, 

পদ, থাকিবে না। অর্থাৎ আমার করে রাধা সমর্পণ কর। ললিতা চিন্তা করিয়৷ 

পত্রের অর্থ বুঝিলেন। 

পল্ম(র সহিত' ললিতার ও বিশাখার যে কথোপকথন হইল, তাহাতে চন্দ্রাবলী ও 

রাঁধা, ইহাদের মধ্যে প্রতভেদ কোথায়, তাহারই আলোচন হইল। বিরহের সময় সথীর! 

শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান করেন তাহাতে চন্দ্রাবলী স্থুখ পান, কিন্তু জ্রীরাধার নিকট তাহা 

করিবার উপায় নাই। বিরহের সময় শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলেই শ্রীরাধিকা ক্ষুৰ। হইয়া 

পড়েন, তাহার শীত শ্রাবণের শক্তিই থাকে না। জ্বীকৃষ্ণের পক্ষে চন্দ্রাবলী সুলভ, 

শ্রীরাধিকা দুল্পত | শ্রীরাধার চরণতলে শ্রীকৃষ্ণ লুঠঠিত । 

এইবার ললিতা! শ্রীরাধাকে বলিলেন,__-সখি রাধে, আইস, আমরা পুষ্প চয়ন করিয়া 

তগবান্ সূর্য দেবের পুঁজ! করিব । শ্রীরাধিক! অতিশয় সম্ুষ্ট হইলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের 

সহিত দেখা হইতে পারে। 



২৪ | .. ্বীরডূমি | 

মধুমঙ্সলের সহিত প্রীকৃ্ণ শরতের বনশোভা দর্শন করিতেছেন'। ললিতা ও 
বিশাখার সহিত শ্্রীরাধা প্রবেশ করিলেন। মধুমঙ্গল ললিতাকে বলিলেন--.তোমারা 
আমার প্রিয্বয়স্তের বনে ফুল চুরি করিতেছ আর বনধ্বংস করিতেছ। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
সথে, ইহারা যে ফুল চুরি করিয়াছে, তাহা গণনা কর। প্রত্যেক ফুলের জন্য ইহাদের 

গলার হার হইতে একটি একটি করিয়! মণি কাঁড়িয়া লইব  মধুমঙ্গল বলিলেন,-_ প্রত্যেক 

লালফুলের জন্য এক একটি পল্লারাগমণি, আর প্রত্যেক পাণুরবর্ণ ফুলের জন্য এক একটি 
হীরক ও মৌক্তিক লইতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,__-সখে, ইহাদের রত্ব আমার ফুলের 
তুল্য মূল্য নহে। ইহার পর নিভৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। এখানে শেষে 
জটিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ৰ 

৭। গৌনীতীর্ঘবিহার 

সগ্ুম অঙ্কের নাম-__-গৌরীতীর্থবিহার | এই অঙ্কের টীকার প্রারস্তে শ্রীল বিশ্বনাথ 
চরুবন্তী মহোদয় বলিতেছেন__ছয় খভুর মধ্যে নসম্ত, শর ও বর্ষ এই তিনটি খু 
রসোদ্দীপনকার্ধ্যে শ্রেষ্ঠ । প্রথমে বসন্তু, তাহার পর শর খতুর লীলা বণিত হইয়াছে, 
এখন বর্ষার লীল! অর্থাৎ শ্রাবণ-পুণিমার লীল! প্রভৃতি বর্ণন! করিতেছেন-- 

এই আঙ্গের প্রারস্তেই বুন্দা, তিনি বষার বুন্দাবন-শোভ। দর্শন করিতেছেন - 

কদন্বালীজন্তাপরিমলভরোদগারিপবনা 

কষ টদুখীব্থীকুতমধুপগান প্রণস্িনী | 
নটতকেকীন্তোম মুদ্ুলযবসশ্তামলিতভূ 

স্তপান্তেহগ্ভ স্বাস্তং মম রসয়তি দাদশবনী ॥ 

বাতাস বহিয়া হাই তুলিয়া প্রফুল্ল কদন্বফুল সকলকে যেন উদগীর্ণ করিতেছে। যূথী ফুল 

ফুটিয়া ভ্রমরগণের প্রণয়িনী হইয়াছে । ময়ূরময়ুরী নৃত্য করিতেছে । কোমল নবীনভৃণে 

ভূমি শ্যামবর্ণ। প্রীতম শেষ হইয়াছে, অগ্ত ্ব'দশবন আমার অন্তঃকরণে সুখ দিতেছে । 
এই একদিক্। আর একদিকে পৌর্ণমাসীর সহিত অভিমন্যর কথোপকথন 

হইতেছে। অভিমন্যু বলিতেছেন,-_আ।মি আর এখানে থাকিব না, সপরিবারে মথুরায় গিয়। 

থাকিব। রাধ৷ ও মাধবের, চপলতাই ইহার কারণ । অনেকের মুখেই একথ। শুনিয়াছি। 

প্রিযবয়ন্ত গোবদ্ধন আমাকে মণ্রায় গিয়! বাস করিতে পরামর্শ দিয়াছে। 
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পৌর্ণমাসী বলিলেন, পরের কথায় বিশ্বাস করিও না, আর কংসের বিশ্বস্ত কর্মচারী 
গোবর্ধন মল্লের পরামর্শে মথুরা যাইও না। ইহার ভিতর কংসের যড়যন্ত্র আছে । অতএব 
ভুমি স্বচক্ষে দেখিবার চেষ্টা কর। 

অভিমন্া সম্মত হইলেন। গ্রোবদ্ধনমল্লের যে উন্নতি, তাহার কারণ তাহার স্ত্রী 
চক্দ্রবলী চগ্ডিকার পুজা করে। অভিমন্ু পৌর্ণমাপী দেবকে বলিলেন, 
সাপনি শ্্রীরাধাকে মঙ্গলচণ্ডিকার পুজায় দীক্ষাদদন করুন। পোৌঁ্মাসী সম্মত 
হইলেন। ূ 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববদিন বৃন্দাদেবীকে আদেশ করিয়াছেন,__গৌরীতীর্ঘে বর্ষাকালে 
প্রস্ফ,টিত ফুলদলের গাইত বসন্তের বনশোভা একত্র কর, প্রিয়ার সহিত ভথায় মিলন 
হইবে। শ্রাবণী পুণিমা, ইহার নাম সৌভাগ্য-পুণিমা-_-মজ কুসুম সঙ্জায় সজ্জিত হইয়া 
মিলন হওয়া চাই। কিন্তু চন্দ্রাবলীর সী পন্ম/ অনুমান করিয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণ আজ 

গৌরীতীর্ঘে চন্দ্রাবলীর সহিত মিলিত হইতে চাহেন। এজন্য তারা আয়োজন করিতেছে । 

ললিতার ধারণ! হইয়াছে, আজ চক্(বলীর সৌভাগ্যের দিন, আজ শ্রীরাধ।র সহত শ্রীকৃষ্ণের 
মিলনের সম্ভাবনা নাই। এজন্য ললিত! মনের দুঃখে কাদিতেছে। কীদিবার আরও এক 

কারণ ঘটিয়াছে। শ্রীরাধিকা গৌরবর্ণ পটসূত্রে একগাছি ম।লা গাথিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া- 
ছিলেন; সেই মালা ললিত পদ্ম(র মাথায় দেখিরাছে। ইহা অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর 

কি হইতে পারে? পৌর্ণমসীও ইহাতে দুঃখিত হইলেন ; সত্যই গোবিন্দ বড় অন্যায় 

কার্য্য করিয়াছেন । বুন্দা তাহ।দের বলিলেন,_ শ্রীকৃষ্ণ পন্ম/ঃকে মালা দেন নাই, পল্ম! 

তাহ। চুরি করিয়া হইয়াছে, আমি বানদীর মুখে একণ! শুনিয়াছি; আমি শপথ করিয়! 

বলিতে পারি, ইহাই সত্য কথা । বৃন্দা আজ সাহস করিয়া ভার লইলেন, চন্দ্রাবলীর 

সখী(দের চেষ্টা সফল হইবে ন!। শৌর্ণমানীকে বলিলেন,_-আপনি বিশাখার সহিত 
শ্রীরাধাকে লইয়! গৌরীতীর্থের সমীপবন্। লবঙ্গকুর্জে গমন করুন, আমি ললিতার সহিত 

মাধনকে তথায় লইয়া যাইব। 

চন্দ্রাবলীর সখী পল্মা ও শৈব্যাকে করালা আ.দশ করিলেন, তোমর। টিটি 

গোবদ্ধনের পার্শখে লইয়া যাও, তাহার কুম্থমসভ্জ। সমাপ্ত হইয়াছে । করালার অভি প্রায় 

চন্দ্াৰবলীকে গোবদ্ধনমল্লের পার্খে লইয়া! যাইতে হইবে। পল্সা শৈব্যাকে বুঝ।ইল, 
২ 
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গোবর্দন পর্বতের পার্খেই গৌরীতীর্ঘ। আদল কথা, জ্রীকৃষ্ের সহিত ফিলিত হওয়ার 

জন্য পদ্ম পূর্বেই চন্দ্রাবলীফে গৌরী হীর্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন । 
চন্দ্রাবলী যাইতেছেন, পথিমধ্যে শ্ীক্চ পথ অবরোধ করিয়া দাড়াইলেন। তাহাদের 

কথ! হইতেছে, এমন সময়ে পাল্সা ও শৈব্যা উপস্থিত। শ্রকৃষ্ণও চিন্তায় পড়িলেন, 

আজ ক্রীরাধার সহিত মিলন হয়, ইহাই তীহার ইচ্ছা, কিন্তু চন্দ্রাবলী উপস্থিত। চন্দ্রা- 
বলীকে উপেক্ষাও করিতে পারেন না । লঙলিত। এবং বৃন্দ! শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপদ্ছিত। 
নানারূপ কথাবার্ত হইতেছে, এমন সময়ে করালা উপস্থিত। করালাকে দেখিয়া সকলেই 

সম্ত্রমযুক্ত হইলেন। করাল! ক্রোধপ্রকাশ করিয়া! বলিতে লাগিলেন, কুন্থমতৈলের 
কাজলের মত কৃষ্ণের চক্ষু, সেই কৃ্জের ব্যাপার দেখ, গোপাঙ্গনাগণকে বিপথগামিনী 
করিয়াছে। কৃষ্ণ, তুমি জান এই চন্দ্রাধলী কে? গোবদ্দনমল্ল কংসরাজের আদ্বতীয় 

আত্বা।। তুমি আর তোমার পিতা নন্দ, রাজদগ্ডে পতিত হইবে। 

প্রীকৃঞ্ণ বলিলেন--করালে ! আমি কি করিব? চন্দ্রাবলীকে দেখিয়াই আমার 

ভয় হুইয়াছে। 

করালা চন্দ্রাবলীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন । ললিতা করালাকে বলিলেন,--. 

আরো ! শ্রীকৃষ্ণেরও দোষ নাই, চন্দ্রীবলীরও দোষ নাই। এই পদ্মাই দোষী। প্রদ্মাও 

তিরস্কত হইলেন। পদ্ম! বলিলেন__-মাধ্যে! আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমর! তাহাই 

করিয়াছি। আমর! আপনার আদেশে চন্দ্রাবলীকে গোবদ্ধনপ্শে লক্ইয়া 'যাইতেছি। 

করাল! চন্দ্রাবলী ও শৈব্যাকে লইয়া চলিয়া! গেলেন । 

তজিকার লীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন হওয়ার পর বুন্দা এক নুতন ব্যবস্থা 

করিলেন। শ্্রীকৃষ্ণকে জ্্রীবেশে সাঞঙ্জাইলেন। ঠিক্ তাহার পূর্বে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়- 
কলহ হইয়াছিল। প্রীরাধিক! রাগ করিয়। চলিয়া আসিয়! ললিতা ও বিশাথাকে সকল 

কথা বলিলেন । তীহারা ছুইজনেই শ্রীরাধাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,--আজ 

সৌভাগ্য-পুর্ণিমার দিন, কাজ ভাল হয় নাই। বিপক্ষীয়াগণ, ইহা শুনিলে উল্লসিত হইয়া 
পরিহাস করিবে। শ্রীরাধা দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। বুন্দা আসিলেন, তিনিও 

তিরস্কার করিলেন। শ্রীরাধা বুন্দাকে জিড্াসা৷ করিলেন--মোহন শ্রীকৃষ্ণ এখন কোথায় ? 
বন্দা বলিলেন,__তিনি গৌরীতীর্থে নিকু্জবিদ্ভার সহিত আলাপ করিতেছেন । 
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নিকুপ্তবিষ্যা কে, কেহই জানেন না । সকলেই জিজ্ঞাসা করিলেন,__তিনি কে 2 
বৃন্দ! বিস্মিত হইয়া বলিলেন--তীহাকে জান না, তিনি আমার ভগিনী, তিনি ভাণ্তীর 

দেবতা । শ্রীরাধিকাকে বৃন্দা বলিলেন-_-আজ এই নিকুপ্তীবিদ্ভাদেবীর আরাধনা কর, 

তিনি গোকুলানন্দের অশ্তরঙ্গা। এই বলিয়া সকলকে লইয়! বুন্দা গৌরীমণ্ডপে গেলেন। 

জটিলা আজ অভিমন্যুকে আনিয়া বধূর কীর্তি দেখাইবেন, স্থির করিয়াছেন। তিনি 
অভিমন্যুকে লইয়া গৌরীম গুপে উপস্থিত। বুন্দার উপদেশে শ্রীরাধা তখন নিকুঞ্জবিষ্তা 

বা নিকুগ্জবিষ্ভাবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন অভিমন্থা আসিয়। 
দেখিলেন--গ্ীরাধা গৌরীর পুজা! করিতেছেন, আর দেবী গৌরী শাবিভূতা হইয়াছেন । 

বৃন্দা গৌরীর আদেশে আঁভিমনযুকে বলিলেন_কংস তোমাকে পরশ্ব সন্ধ্যাকালে ভৈরবের 
নিকট বলি দ্াবে। | 

এই কথা শুনিয়া জটিল! ব্যাকুলা হইলেন । জ্ীীরাধ! গৌরীর আরাধনা করিতে- 

ছেন, যাহাতে অভিমনুযু রক্ষা পান। দ্রেবী সকলের সমক্ষে প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাকে 
বলিলেন,-_তুমি যদি গোকুলে অবস্থিতি কর, আর নিত্য আমার আরাধনা কর, তাহ! হইলে 
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, অভিমন্া পরিত্রাণ পাইবে । দেবীর কথায়, অভিমন্যু 

বলিলেন-_-তাহাই হইবে । জটিলা গ্ারাধাকে আশীর্ববাদ করিল্লেন। 
বৃন্দা অভিমন্্ুকে বলিলেন--পতিত্রত্া স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দি.ল পুরুষের পরমায়ু 

কমিয়৷ যায । দ্রেবী, অভিমন্য্যুকে বলিলেন-_ত্বমি ধন্য, তোমার এই রাধিকা কল্যাণ- 

সাধিকা, তুমি ইহাকে অবিশ্বাস করিও না। অভিমন্যু বলিলেন-__রাধাবেশধারী স্থবলকে 

দেখিয়া আমার মায়ের মনে সন্দেহ হইয়াছে, সেই জন্যই এই কলঙ্ক । আমি এখন সব 

বুঝিলাম। 

অভিমন্যুর আর মথুব! যাওয়া হইল না। জটিল৷ ও অভিমনুযু, বাড়ী গেলেন। 

নাটকও শেষ হইল। 

পৌর্ণমাসীর নয়নে আনন্দাশ্রুধার! প্রবাহিত হইতেছে, তিনি শ্রীকৃজের নিকট 

প্রার্থন৷ করিলেন-_ | 
গ্রথয়ন্ গুণধুন্দমাধুরীমধিবৃদ্দাবমকুগ্ীকন্দরং। 

সহ রাধিকয়া ভবান্ সদ! গশুভমভ্যন্ততু কেলিবিত্রমঃ । 



বারতূমি 

হে কৃষ্ণ, তুমি তোমা সদৃগ্ুণ সমুহের মাধুরী বিস্তার করিয়। বৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরে শ্রীরাধার 
সহিত সর্ধদ] শুভ কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর। 

অস্থঃকন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদঘাটয়ন্ সেবতে 

বস্তে গোকুলকেলিনিম্দলসুধাসিনুম্তবিন্দুমপি | 

রাঁধামাধবিকা মাধাম ধু'রমস্থারাজ্য মন্তাঁজ বন “ 
সাধীয়ান্ ভবদীয় পাদকমলে প্রেমোর্্িকিন্নীলতু ॥ ৰ 

যে ব্যক্তি অন্তঃকরণ মধ্যে সমাদরে শ্রুতিযুগল উদঘাটন করিয়া তোমার এই গোকুল- 

কেপির নিম্মল স্থুধাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র সেব! করিবে, তাহার রাঁধামাধবের মাধুরীরূপ স্বারাজ্য 
অর্ডজন-ক।রী দৃঢ়তর প্রেমতরঙ্গ তোমার পদকমলে উদ্দিত হউক |। 

যভুনন্দন দাসের অনুবাদ... 
১ 

বৃন্দাবন নিকুগ্ধকনদর মনোহর । বিশু।রয়ে গুণবৃন্দমাধুর্্য সকল ॥ 

রাধিকার সঙ্গে কেলি বিভ্রম তোমার । অভ্যাস করহ সদা মঙ্গল বিচার ॥ 
শট 

গোকুলনিম্মলকে লিস্ুধাসিন্ধকণা। জদয় শ্রব্ণনিগ্ধে নেবে যেইজন] ॥ 

হে রাঁধামাধবমধুমাধুরি শ্বারাজা। এই নিবেদন মোৌর করহ সাহাধা ॥ 
$য়া পাপে অতি গ্রেম উদ্দীপনে | সধাই উদয়ঙার হউক মরনে ॥ 

ভিন্দু-সংগঠন ও হিন্দু-মহাসভ। 

এক খংপর হইল, আমাদের দেশে হিন্দমহাসভার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে । পরও আগুক 

মদনমোহন মালবা মহাশয় একবঙসর পুর্বে হিন্দ-সমাঞ্জের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রচার 

করেন। সমগ্র হন্টুসমান্জ একতাবন্ধ হইয়া যাহাতে নিজেদের সর্ববিধ উন্নতি সাধন করিতে পারে, 

তাহার নু ধিশেষতাবে চেষ্টা করিতে হইবে। মালবা মহাশয়ের আবেদন পরে এই কথ! লিখিত 



হিন্ু-দংগ্ঠন ও ভিন্টু-মহাসভা নি 

ছিল । মালবা মহাঁশয় বে সময় এই আবেদনপত্র বাহির কারন. সে সময়ে ভারতবষের ভিন্ন ভিন্ন 

স্থানে হিন্দু ও মুনলমানে এমন কতকগুলি বীভৎস ঘটন| ঘটে, এক তবে্ধ মুসলমানগণের হস্তে-_হিন্দুগণ 

এমভাবে নিগৃচিত হয়; যে হিন্দদ্দগের মধো ঘাহারা সংবাদপত্র পড়েন, তাহারা সকলেই আতঙ্কিত এবং 

নিজেদের ছূর্বলতা। ও এঁকাহীনতা শ্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়! পড়েন। মালাবার, মুলতান, আজমীড়, 
পাণিপথ, আগরা, অনুতসর গ্রভৃতি স্থানে, পর পর হিন্দুমুসলমানে এই সব বিভ্রাট ঘটে । মালকান! 

রাজ্পুতগণের শুদ্ধি ও হিন্দূুসমাজে পুনগ্র হণ লইয়া ও হিপ্দ মুনলমানে মনোমালিন্য হইয়াছিল। ইন্দু- 

সংগঠনের কার্য আরম্ভ হওয়ার পর, সাহাবাদে হিন্দু মুসল্মানে দাঙ্গা! ও ভয়ানক বিরোধ হয়। বাঞ্গলা- 

দেশে ফরিদপুরের ঘটন' তাহার অল্লপিন পরেই হয়। হিন্দমূদলমানে এই প্রকাবের বিরোধ ও একতা- 

বদ্ধ মুমলমানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঙ্গনা প্রায়ই হুইয়া থাকে । মহয়মের সময়, ইদের সময়, 

গোহত্য। লইয়া এবং মস্জিদের সন্মুখে বা নিকটে হিন্দুরা বাজন। বাঞ্জায় বলিয়া এই প্রকারের বিরোধ 

প্রায়ই হইয়া থাকে । ন্বদেশীর ঘুগে পৃব্ববঙ্জে হিন্দনুসলমানে অনেক বিরোধ ও মারামারি হইয়া 

গিয়াছে । জাতীয় মহাসমিতি রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে হিন্দমলমানের এই বিরোধ মিটাইতে, 

হিন্দুমুলমানের ভিতর মৈত্রী স্থাপন করিতে অনেক চেষ্ট। করিয়াছেন। মহাত্মা! গান্ধীর গ্রভাবে, 

তাহার সহিত মৌলানা মহম্মদ আলি, সৌকত আলি প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবর্গের মিলন হওয়ায়, এবং 

খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্ত হিন্দুনেতগণ সম্পূণরূপে আত্মসমর্পণ করায় অনেকে ভাবিয়া- 

ছিলেন এইবার বোধ হয় হিন্মমুসলমানের বিরোধ মিটিয়। গেল। কিন্ত সকলে তাহা মনে করেন নাই। 

পণ্ডিত মদনমোহন মালবা মহাশয়ের মত এই,__নুপলমানগণ, বেমন সংঘবদ্ধ ও প্রবল, হিনটগণ নিজেদের 

ছোট ছোট বিরোধ ও বৈষমা তুলিয়া বহদিন ঠিক সেইরূপ সংঘবদ্ধ ও প্রবল না হইবে, ততগিন হিন্দু- 

মুসলনানে মৈতা একেবারে অপম্তব। ইভাঁবেশ সঙ্গত কথা । হিন্দসত্গঠান ৪ হিন্দমহাসভার ইহাই 

ভিতরের কথা । 

আর একটি কথা-_হিন্জাতির সংঘ হাস । চিঞ্াশল ঢাক্তার লেপ্েনণ্ট কণেল আ্রীনক্ত 

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চোদ, বদর পৰে হিন্জাতির এহ ক্রমিক সংখ্যাহাস ও অপরদিকে 

মুনলমানের সংখাবুদ্ধি সম্বন্ধে মান্ুপৃব্বিক অলোচনা করেন। হিন্দর-সংখ্া কেন কমিয়া যাইতেছে, 

আর মুসলমানের নংখা কেন বড়িতেছে, সে সন্ধে তিনি নানারূপ হেতু প্রদশন করেন। তাহার 

প্রত্যেক কথা সকলে গ্রহণ করিতে না পাত্ডেন, কিন্তু তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, বছু চিন্তা ও 

আলোচন। করিয়া এবং অর্থবায় করিয়া এ বিষয়ে চিস্তাশাল হিন্দুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়! হিম্দু- 

জাতির মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহ'তে অণমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজি ১৮৮১ অবেের আদম- 

স্বমারিতে দেখা গিয়!ছিল, ভারতবর্ষে শতকরা ৭৪ জন হিন্দু। ১৯১১ অকে দেখা গেল শতকরা ৬৯ 
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জন। ত্রিশ বৎসরে শতকরা ৫ জন কমিয়া গিয়াছে । ১৯২১ সালে হিন্দু আরও কমিয়া শতকরা ৬৮ 

জন হুইগ়াছে। এইভাবে 'হন্দুর সংখ্যা কমিলে, ১১০ বৎসর পরে হিন্দস্থানে আর হিন্দু থাকিবে না, 
ইহাই পঙ্ডিতগণের হিসাব। এই হিসাব সমগ্র ভাঁরতবষের ; বাঙ্গাল। দেশের অবস্থা আরও শোচনীয়? 

হিন্দুঞজাতির এই ছ্ররবস্থা ও ধ্বংসোন্ুখীনতা অনেকেই বুঝিগ্নাছেন ও বুঝিতেছেন। একতাবন্ধ 

হইতে হইবে, প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, আর উদাসীন ও নিশ্চে্ভাবে ম্থথস্বপ্ন 

দেখিলে চলিবে না, এ বিষপ্পে কোনরূপ মতভেদ নাই । কিন্তুক্ষি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে ও 
বার্থ প্রতিকার হইবে, সে বিষয়ে চিন্ত। ও আলোচনা! আবশ্তক। হিন্দরমহাসভা সেই সব বিষয়েরই 

আলোচনা করিবেন । হিন্দমহাসভ। অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙগালার প্রাদেশিক 

সভ্য, সেই সমুদর নিদ্ধীরণ অনুসারে চলিতেছেন কিনা, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। যাহ! হউক শ্রীযুক্ত 

মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের আবেদনপঞ্ প্রচারিত হওয়ার কিছুদিন পরে গত ভাদ্র মাসে কাশীধামে 

হিন্দুমহাসভার যে অধিবেশন হর, তাহাতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ উপস্থিত 

হইয়াছিলেন এবং নালব্য মহাশয়ের আবেদনপত্রে হিন্দুগণকে যে অনুরোধ কর! হইয়াছিল, সেই 

অন্গরোধ অন্তসারে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজে যাহাতে রীতিমত কারা চলে, তাহার ব্যবস্থা কর! হয়। 

কাশার আঁধবেশনের পর প্রয়াগে নহ।সভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এই অধিবেশনগুলিতে 

যেসব মন্তব্য গুাত হইয়াছে, সেগুলি অতিশয় সুন্দর এবং সেই মন্তব্যগুলি বাহাতে কার্ষ্য পরিণত 

হয়, সেজন্য আমাদের প্রতোকেরই চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু মন্তব্যগুশি কি এবং কি প্রকারে 

সেগুলিকে কার্যে পরিণত করা বায়, সেজন্য বিশেষভাবে চিন্তা 'ও আলোচনা করিতে হইবে। ্ৃস্রগে 

মাতিয়া বাহ হউক একটা কিছু করিয়া খবরের কাগজে বাহবা লইয় দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে 

মাতাইয়! তুঁলিলে উপকার হইবে না, অপকার হইবে; কল্যাণ হইবে না,_-দেশের সর্বনাশ হইবে। 

এই কারণে হিপ্দুমহাসভার কাধ্য কি প্রকারে হইতে পরে, সে সম্বন্ধে ই একটি কথা নিবেদন 

করিতোছ। আপনারা উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন না, সংঘবন্ধভাবে চিন্তা করিবেন ও চিন্তাপুব্নক 

কন্ম করিবেন। বড়ই কঠিন সময় উপস্থিত হইয়াছে, দেশের কলাণের নামে নানারূপ উচ্ছ লতা 
যথেচ্ছাঁচার, পেশাদা?া ও মতুলববাজজী জাগিয় উঠিয়াছে ; অতএব সকলে সাবধান হউন। 

জানহীন কন্ম,--কনম্ম নহে থিকন্ম, তাহাতে কল্যাণ হয় না, অকলাণ হয়। সুতরাং উত্তমরূপে 

'চিন্ত। করা একান্ত গ্রয়োজন। আর চিন্তা করিতে হইলে, চিস্ত! করিবার অধিকারী হওয়া আবশ্যক ৷ 

শান্্রজ্ঞান চাই, ভূঁয়োদশন ও অভিজ্ঞত1 চাই, চরিত্র চাই, সংষম ও উদারত। চাই, সর্ধদা সৎসঙ্গ ও 

সদালোচন। চাই । এতগুলি গুণ, অভ্যাস ও নুবিধ। না থাকিলে, মানুষ কোনও জটিল ও গভীর বিষয়ে 

রীতিমত চিন্ত। করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। হিন্দুষহাসভার কার্ধ্য ন্প্রতিষ্তিত 
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হউক, সমগ্র হিন্দুজাতি একতাবন্ধ হউক, ইহাই সকলের কামনা, কিন্ত চিন্তাপূর্ববক কর্ণ না করিলে 
বিপর্যয় হইবার সম্তবনা | ৃ 
* . হিন্দুমহাসভার নৃতন কথা এই যে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্ধা-সমাজি ও ব্রাঙ্ম ইহারা সকলেই 
হিনদু। ভারতবর্ষে যে সমুদয় ধর্মের উদ্ভব হইয়।ছে, সেই সমুদয় ধর্ম যাহারা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, 
তাহার! সকলেই হিন্দু। কথাটি উত্তম এবং কিছুদিন হইতে ধর্ম সম্বন্বীয় এমন অনেক উদ্দার মত 

প্রচারিত হইয়াছে, যাহার সাহ!যো এই সমুদয় সম্প্রনারকে একভাবদ্ধ করা যায়। কিন্ত কেবপমান্ 
মুখের কথায় হইবে না, সভায় মন্তবা করিয়া “আমর! এক হইলাম* বলিলেও তাহ! হইবে না, এজন্ত 

রীতিমত সাধনা চাই, সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা চাই। যাহার! মেটেই কোন ধশ্ম মানে না, যাহার! 

কখনও শান্ত্রর্চা করে নাই, তুলনামূলক ধর্মালোচন! কাহাকে বল থাহারা ত্বাহা জানে না এবং 

বলিলেও বুঝিতে পাঁরে না, এইপ্রকারের কতকগুলি কাগুজ্ঞানহান ও দামিত্ববোধহীন তরলচিত্ত 

লোকের চীতকাঁরে ও আন্মালনে এই মহং কাধ্য সাধিত হইবে না। যাহারা ধশ্ম মানে না, ধর্মের 

মুখোস পরিয়া অন্য প্রকারের মভলব দিদ্ধ করতে চায়, ভাভাদের নিকট ধন্মলমনয় বা ভিন্ন ভিন্ন 

সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন, নিতাস্থই হজ কার্ধা বলিয়া মনে হয়| কিন্ত বাস্তবিক পঙ্গে তাত। নতে। 

পুর্ব্বে যে সমুদয় সম্প্রদায়ের নাম করা হইল, সেই সমুদয় সম্প্রদায়ের শান্ব, সাধনা ও ইতিহাস লহয়া 

উদ্দারভাবে আলোচনা করিতে হইবে । আলোচনা করিতে করিতে প্রক্কত মিলনের ভূমি আবিষ্কৃত ও 

নির্ধীরিত হইবে । এই কার্ধা কি প্রকারে যথার্থভাবে হইতে পারে, চিগ্কাণাল ব্যক্তিগণ তাহা অবধারণ 

করুন। 
হিন্দমাঁসভার উদ্দেস্টাসূহ ধীরভাবে আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, গ্রাম হইতে 

এই কার্ধ্য ব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ভুলিতে হইবে। কেবল সরে সভা করিয়া! খবরের কাগজে কত্তকগুলি 

অবন্ধণ্য ও পেশাদার ভাড়াটীয়া লোকের নামের বিজ্ঞাপন জাহির করিলে হইবে না। প্রত্যেক হিন্দ- 

গ্রামে সভ। করিয়৷ প্রত্যেক হিন্দুর যাহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, 

এজন্য বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া! কার্য করিতে হইবে । এজন্য ব্যায়ামাগার চাই, জাতীয় বিগ্ভালয় চাই, 

পাঠাগার 'ও পুস্তকাঁগার চাই, মঠ মন্দির প্রতি দেবস্থানের সংস্কার করিয়া সেই সমুদয় কেন্ত্র হইতে 

ধর্মকথা ও নীতিকথা সংশান্ত্ের সাহাবো প্রচার করা চাই, মানুষকে প্রকৃত ধন্দ্পরায়ণ করা চাই। 

হিন্মমহাসভা হইতে এই কার্ধা করিতে হইবে। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অন্ত লোকের হানতে 

চলিয়া যাইতেছে, স্বাস্থোর অভাবে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইতেছে, হিন্দজাতি জীবন-সংগ্রামে পরাজিত 

হইয়। প্রতিদিন দুর্বল ও ধংস প্রাপ্ত হইতেছে । এখনও যাহারা আছে, তাহারা পরস্পর মামলা, 

মোকর্দমা করিয়া দলাদলি করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে । প্ররূত সমাজসেবক 
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প্রশ্থত করিরা গ্রামে গ্রাষে কার্য আরম্ভ করিতে হইবে। হিন্দুমহাপভ। এত বড় কারের ভার 

লইয়াছেন। এই কার্যা সফগ হক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামন|। কিন্তু সত্য কথা বলিতে 

গেলে, 'প্র্কত কার্ধা এখন৭ আরস্ত হয় নাই এবং আরস্ত করিবার কোন আয়োজনও নাই । ৪ 

হিন্দুমহাসভা কাজ আরস্ত করিবার পূর্বেই অধিকারের দাবী করিতেছে, ইহা! বড়ই ছঃখের 

বিষ এবং নিক্ষণতার অকাট্য প্রমাণ। গ্রামাসভা, তালুকসভা, জেরাসভ। প্রভৃতি কিছুই হইল না, 

নিয়মিতভাবে গ্রঠিনিধি নির্বাচিত হইল না, সমাজে যাাদের কোনরূপ প্রতিপত্তি বা সন্মান নাই, এই 

প্রকারের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া বর্তৃতা করিল, আর খবরের কাগজে তাহার খবর বাহির 

হইল। ইহারই নাম সভা_-ইহারই নাম দেশোদ্ধার! রাজনীতির নামে এই প্রকারের চালাকি 

অনেকদিন চলিয়াছিল, এইবার ধর্মের নামে আরস্ত হইল। ভগবান এই হতভাগ্য জাতিকে বন্ধুাগণের 

হুন্ত হইতে রক্ষা করুন! | 

কাজের দিকে সত্য করিয়া কিছু করিবার পূর্বেই, বাগালার গ্রাদেশিক হিন্দুসভা৷ অন্ঠাস্ত রাঁজ- 
নীতিজ্দলকে অধিকারচ়ত করিতে চাহে, ইহা! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় । অখ্যাতনামা ও অজ্ঞাত, 

কুলশাল বাক্কি লভা করিয়া বলি.তছে--বাঙগণ-সভার হিন্দুসমাজের উপর কোন অধিকার নাই, কারণ 

বাঙ্গণ-স ভার সভাগণ বা শাস্বজ্ঞ ও সদদাচারসম্পন্ন বাঙ্গন পঞ্জিতগণ ভিন্দসমাজের প্রতিনিধি নহেন। 

হিন্দুমহাসভার বাহারা সভা, ঠাহাগাই হিন্দুসমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি । এই প্রতিনিধি কাহ্ারা, ভাল 

করিয়। চিনিয়া লওয়া দরকার । সামা ইংরাজি লেখা পড়া শিথিয়া চাকুরীর জন্য দবয়ারে ছুয়ারে মাথা 

খড়িয়। যাহার। বিফলকাম হইয়াছে, তাহার পর নহিন। লইয়। বাজনিতীরদলে আসিয়। কয়েকমাস 

জেল খাটিয়াছে, পুলিশবিভাগে চাকুরী পাইলে এখনও গ্রহণ করিতে সম্মত,__এই প্রকার বহু বহু 

মহারথী আজ হিন্দু সমাজের গতিনিধি হইয়া, শাস্ত্রজ্জ ও সদাচারসম্পন্ন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ প্তিতগণকে 
অধিকার চাত করিতে চাহে, ইহা। কি সমাজবিপ্লাব নহে? 

সমাজ-সংস্কারক হওয়া সর্বাপেক্ষা সুবিধার ব্যবসায় । কিন্ এই প্রকারের সংস্কারক ও সংহারক 

একই কথা ; ইহ এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিয়াছেন। হাড়ী ডোমের পৈত] দিয়। পেট চালাইতে 

গিয়। জেলখাটা পরাস্ত, এই বাঙ্গালা দেশে হইয়া গিয়াছে । শাস্ত্রজ্ঞানহ্ীন, চরিত্রহীন, ব্রাহ্মণ-সম্তান 

বলিয়' পরিচিত আনেক আম্মমর্ধাদাহীন লোক যেখানে সেখানে কদধা ' ভাষায় ব্রাহ্মণের ও শাস্ত্রের 

নিন্দা করিয়া সকল জাতির সহিত একপাতে খাইয়া পয়সা রোজগার করিতেছে । চাকুরীর দুর ভতা 
ও জীবিকার দুমু'লাতা-নিবন্ধন নিরুপায় হইয়া অনেক চরিত্রহীন অন্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে সমাজ-সংস্কারের 
বাসায় করিতে বাধা হইতে হইয়াছে । ইভ] ছাড়া বিধবার বিবাহ দেওয়া, অসবণ বিবাহ দেওয়াও 

বাবমায়। এই সমুদয় ব্যবসায়ে যাহার! লিপ্ত তাহারাই কি হিন্দুসমাজ্জের গ্রাতিনিধি হইয়া হিন্দুদমা্ধ 
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পুনর্গঠিত করিবে? গপ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশগ এ বিষয় কি বলেন আমর! তাহ! জানিতে 
চাই। বাঙ্গাল! দেশে হিন্দুমহাসভার নামে টক বাজাইয়া এই সব ব্যাপার চলিতেছে, খবরের কাগজে 
ঘুবর পড়িয়া! আমরা স্তস্ভতিত। ইহার নাম কি গঠন ? ইহার নাম ব্যাভিচার, ইহার নাম বিপ্লব । 

স্থধীগণ ধীরভাবে চিন্তা করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা । 
আর্ধ।সমাঁজ ও বান্ধদয়াজের দভাগণের সহিত মিলিত হইবার জন্ত সনাশুন ধর্মাবলগ্বী হিন্টুগণ, 

কি কর্মকাণ্ড ও সদাচার পরিত্যাগ করিবেন? আজ কি জাতিভেদ ভূপিয়া দি॥ বাদ্ধণবংশ লুণ্ড 

করিতে হইবে? হিন্দুর সংস্কার, মন্ত্র, দেবত1, খধিলো ক, পিতংলাক, দীক্ষা পু৫স্চরণ, নশ্দির, তীর্থ, উপ- 
বাস, তন্ত্র, পুরাণ, কন্মববাদ, জন্মান্তর-_-এ সমুদয় কি মিগ্য।? আর্ধাসমাজ, বৌদ্ধসমাজ এই সমুদয় নষ্ট 
করিবার জন্য বন্ধকাল চেষ্ট৷ করিয়াছেন, আড়াইহাজার বৎসরেও পারেন নাই । আজ তীাহার। মিলিত 

হইতে ইচ্ছুক, সুখের বিষয় মরা তাহাদের নিন্দা করি না, প্রত্যত সম্মান কমি। তাহারা শ্বধর্মননিষ্ঠ 
হউন। তাহাদের ধর্সোর ভাল ভাল কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে প্রস্থত, কিন্ত আজ জাতিগঠনের 

নামে ভাভার! বদ হিন্ধন্মু ও ঠিন্দসমাজ পব*স করিতে মতলব করিন! থাকেন, তাহা হইলে সংগঠনের 
কাধ্য আপাততঃ স্থগিত থাকৃক। তাহা হইলে নুশিতে হইবে, আমরা এখনও উদারত। শিখি নাই এবং 
প্রক্কত ধন্ম-সমশ্ব় বুঝি নাই। আমি বর্তমান গ্রাবন্ধে ঠিন্জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দিতেছি, 
আর সনাতন ধল্মাবলম্বী শিক্সিভ বিজ্ঞ ব্ক্তিগণকে এ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য যুক্তকরে ও 

বিনীতভাবে আহ্বান করিতেছি। 

সম্প্রতি “বঙ্গবাপা' পত্রে পৃজাপাদ পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপক্ত পধানন তককরন্নব মহোদয় কর্ডক লিখিত 
একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । এই প্রবন্ধটির প্রথমাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। শেবাংশটি তিনি কেন 
লিখিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন । উদ্ধত অংশে হিন্দুত্বসম্বন্ধে চিন্তা করিবার অনেক কথাই আছে। 

“প্রসিদ্ধ হিন্দুত্ব এখন অস্থামিক ; গবরমেণ্টের সেন্সেসে যে আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, 
সেই হিন্দু হইয়! যাঁয়--এই ত এক প্রকার হিন্দু; আর এক প্রকার হিন্দ, হিন্দু মহাসভার কলাণে 

প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় না দিলেও “হিন্দু হওয় যায়, বৌদ্ধ, জৈন এডতিও 
এই হিন্দু নামে অভিভিত। হিন্দু সাধারণের আর কোনই লক্ষণ বর্তমান সময়ে দেশে বিকাঁয় না। যাহা! 
হৈ ঠৈ করে, কাগজে লেখে, সভা ঘমিতি করে--তাহাদের মধ বাচার! হিন্দু নামে পরিচিত, তাহারা 
প্রায়ই এরূপ হিন্দ, সুতরাং এ হিন্দুত্থ অন্বামিক। তীর্গ দেবভা, পরকাল এবং শ্রুতি স্বৃতি প্রতি শান্ত ন।. 
মানিলেও হিন্দু, খাগ্ঠাথাদ্চ বিচারবঙ্জিত বাক্ষণদ্ধেবী ও ঙ্গণাদ্বেষী হইলেও হিন্দু, আপনাকে হিন্দু বলিয়! 
পরিচয় দিলেই হিন্দু, সে পরিচয় না দিলেও হিনদ__লুতরাং হিন্দত্ব এখন বেওয়ারিশ মাল অস্বামিক 
বস্ক। হিন্দ বলিম্বা আত্মপরিচয় ধিনি দেন তিনি ত সেই অন্বামিকের স্বর়-সিদ্ধ অধিস্বামী, তাতার 

৫ 



৩৪ বীরভূি 

হিন্দুত্ব মারে কে? তিনি যতই অনাচারী হউন অত্যাচারী হউক, 'যৌণ+ সম্বন্ধ 'তৌব' সম্বস্ধ ও “যৌন, 
সনবদ্ধে যতই গহিতাচরণ তাহার হউক নাতাহার হিন্দত্ব মারেকে? কেননা হিন্দৃত্ব যে অস্বামিক। 
তবে হুঃখের বিষয় এই যে, একট।| অ প্রসিদ্ধ হিন্দুত্ব এবনও আছে যাঁছা অন্বমিক নচে, শান্ত তাহার 

স্বামী; তাহাকে কেহ মনে করিলেই আমার বলিতে পারে না, শাস্ত্র অনুমতি প্রদান না করিলে, 

সে হিন্দু লই ব্যবহার করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। এ হিন্দুত্ব অপ্রসিদ্ধ; কেনন! গবরমেণ্ট 
লোকগণনা বা সেন্সেসে এ হিনদুত্ব গ্রহণ করেন না। মালবীয় মহোদয়ের হিন্দুমহাসভাঁও 

এ হিন্দুত্বের সন্ধান পান নাই, ব! ইহাকে গ্রাহই করেন নাই। তথাপি এই অপ্রনিন্ধ হিন্দুর সখ্যা 
এখনও অধিক 1» 

ছিন্দুমহা সভা এখন কি কার্ধ্য করিতে পারেন, সে-সন্বন্ধে আমর! একটি প্রস্ত/ব করিয়াছিলাম। 
'অমৃতরাজার পত্রিক।' দয়! করেয়। সে প্রস্তাবটি ছাপাইয়াছিলেন। আরও কয়েকটি প্রস্তাব আছে, 
মহাসভার পরিচালকগণের প্রয়োজন হইলে তাহ! নিবেদন করিব, সম্প্রতি ইটি প্রস্তাব নিয়ে দেওয়া 
গেল। এই গ্রস্থাব ছইটি গত ফান্কুন মাসে 'বীরভূমবার্ত” কাগজে বাহির হইয়াছিল। 

প্রকৃত মন্দির 

( গ্কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবঙরুড-লিখিত ) 

আম, পূর্বে কয়েক বৎসর প্রঙ্গবিগ্বা” নামক মাসিক পত্রের জন্ত প্রত্যেক মাসে কতকগুলি 

করিগ্লা বিধিধ প্রসঙ্গ লিখিতাম। সেই সময়ে আমি একটা বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান করি। 

অনুসন্ধানের বিষ়,--প্রাচীন কালে আমাদের দেশে দেবমন্দিরগুলি কিরূপ ছিল এব দেবমন্দিরে কি 

"কি কাছ হইত। অনুসন্ধানের ফলে অনেক নৃতন কথা জানিতে পারা যাঁয়। পুরাতন “রঙ্গবিদ্যা 

হইতে তাহার্ই ছু'একটি কথা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। 

ওশ্রাজপীন্ন ভ্ভাল্লসতভ্ভে জন্নত্লেহ্নী-ব্যাংকক্ হইতে একখানি চিকিৎস! 
বিষয়ক পত্রিকা! ৰাির হয়। শ্রামদেশের "রেড্ক্রস্” মণ্ডলী এই পত্রিক। পরিচালন! করেন। এই 



প্রকৃত মণ্দির ৩৬৫ 

পত্রিকায় সম্প্রীতি একটি গ্রাচীন কালের সংবাদ বাহির হইয়াছে; এই সংবাদটি আমাদের চিন্তা! করিবার 

বিষয় । খৃষ্টীয় দশ শতাব্দীতে শ্ঠ।মদেশে জয়বন্শন নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধন্মীবলম্বী। 
এই রাজ। তাহার সাম্রাজ্যের সর্ধত্র আরোগ্যশাল! বা হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত এক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; এই শিলালিপি ১১৮৬ খ্রীষ্টান্বের। এই শিলালিপি 

পাঠে জানিতে পারা যায়, তাহীর রাজ্যে অন্তততঃপক্ষে ১০২টী আরেোগাশালা ছিল। এই সমুদয় ব্যবস্থা 

কত বড় ছিল, তাহাও এ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়। দরিদ্রদিগকে অয্নদান করা হইত । 

এই জন্ত যে চিল প্রয়োজন হইত, তাহা প্রস্তুত করার জন্ত ৮১,৬৪৭ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক নিযুক্ত 

ছিল। গ্রতোক আরোগ্যশালায় ৩২ জন করিয়া বেতনভূক্ত কম্ুচার্ী ছিল, তাহা ছাড়া প্রত্যেক 

আরোগাশালাক্ন ৬৬ জন করিয়। সেবক €কানরূপ বেতন ন। লইয়া, এমন কি নজ্প বায়ে থাকিয়া স্বেচ্ছায় 

সেবা করিত। প্রত্যেক আরোগাশালায় ছুই জন করিয়া চিকিৎসক থাকিতেন ১ প্রত্যেক 

চিকিতৎদকের অধীনে একজন সেবক ও দুইজন সেবিক] কাধ্য করিত। ইহা! ছাড়া, ওষধ বিতরণের 

জন্য ছুইজন ভাগ্ার রক্ষক, দুইজন পাঁচক, বুদ্ধদেবের পূজার জন্য দুইজন পূজক ও ১৪ জন শুীষাকানী 

থাকিত। দ্বইজন স্ত্রীলোক সর্বদা জল গরম করিয়া গুষধাদি প্রস্ততি করিত, আর দুইজন স্ীলৌক 

ধান ভানিত। 

ইহার নাম আন্রোগ্য দান। বৌদ্ধন্গে চৈত্য ও বিহারে ইহার ব্যবস্থা ছিল। বোৌদ্ধযুগের পর 
এই সমুদয় চৈতা ও বিহারের অনুবন্নে হিন্দ-মন্দির নিশ্মিত হয়, সুতরাং সেই সমুদয় মন্দিরাদিতেও 

এই সব ব্যবস্থা ছিল। তাহারও প্রমাণ পাওয়। যায়। 

বঞ্যযম্যুর্েশল ্যান্িভ্ল-এজরিম্যানস্ রিভিযু (12৬01 7 1০৮10৮) 

নামক পত্রে, রাও সাহেব অধাপক এস্, কষ স্বামী আয়েঙ্গার এম, এ, দহোদর এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

প্রবন্ধটার নাম__“মধাধুগে দক্ষিণ ভারতে শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান” (15100119719 179011121105 

1) 11001000101161) 11111) 1 এই গ্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ আকুট জেলার অন্তর্গত 

এনাইরাম নামক গ্রামে রাজেন্দ্র চোল নুপতির শ্রীষ্ট্ একাদশ শতাব্দীর এক শিশ্গাপিপি পায় 

গিয়াছে । তাহাতে দেখ! বায় যে, মন্দিপের সহিত সংশ্নিত বি্যালয়েরও স্থবাবস্থা ছিল। একটি 

অবৈতনিক বিগ্ভালয় ও তিনট জলসত্র এই মন্দিব্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। খ্রীষ্টান একাদশ শতাববীর 

আর একথানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । ইহা এ চোলবংশীয় বীর রাজেন্ত্র দেব নামক একজন 

বুপতির | ইহাতে দেখ যায়, মন্দিরের সম্পত্তি হইতে একটি আরোগ্যশাল1 বা হাসপাতাল, একটি 

বিষ্ভালয় ও একটি ছাত্রনিবাস পরিচালিত হইত। মন্দিরের মধোই জগগ্লাথ-মগ্ডুপ মানে একটি স্থানু, 
ছিল, তাহাতে বিদ্যালয় হইত | সেই বিষ্যালয়ে বেদ, ব্যাকরণ ও অন্তান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপন! হইত। 



৩৬ বীরভূমি 

ছাত্রদ্রিগকে আহার দেওয়া হইত, রাত্রিতে পড়িবার জন্ত তৈল ও শনিবারে নান করিবার জন্ত তৈল 

দেওয়! হইত। “বীর সোলেন” নাত্মে আরোগ্যশ।ল! ছিল, তাহাতে রোগীদের ১৫টি শাখা, একজন 

চিকিৎসক, একজন অস্ত্র চিকিৎসক, ভৈষজ্য আলয়ের জন্য দুইজন ভৃত্য ছিল। দুইজন দেবিকা 

রোগীদের সুঙ্ষা করিত। 

এই প্রকারের ব্যবস্থা প্রাচীনকালে ছিল। এখনও দেশে অনেক সন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি 
রহিয়াছে, এখনও অনেকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন । কিন্ত আরোগগ্যশাল1, বিগ্তাপাঠ ব্যতাত' 

প্রকৃত মন্দির হয় না, ইহা আমর! ভূলিঝা গিয়াছি। 

ঙ্ রঃ নী ০ রঃ রর 

এই গেল ইতিহাল্ের কথা । প্রাচীন পুরাণে ও স্থৃতিশান্ত্রে আমরা সুস্পষ্ট উপদেশ পাই, 

মন্দিয়ে আরোগাশালা, বিগ্ালয়, গ্রন্থাগার গভতি থাক একান্ত আবশ্তক। নতুবা সে মন্দির, মন্দিণ 

নামেরই যোগ্য নঙ্কে। কয়েক বংসর পূর্বের, আমি "দানতত্ব” নামক একথানি গ্রন্থ একজন বড় 

পঞ্ডিতকে দির লিখাইয়। লইয়! ছা'পাইয়া অধিকাংশ পুস্তক বিতরণ করাইয়াছিলাম। পুস্তকখানির 

নাম-দানতত্ব' । এই পুস্তকে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে অদংখ্য বচন উদ্ধার কিয় সগ্রমাণ করা হইয়াছে, 

শান্্রানুসারে মন্দির কিরূপ হওয়| উচিত। এই গ্রপ্ঠের শ্লোকগুলি হিন্দু সমাজে প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হওয়। 

আবশ্ঠক, আর আবশ্তক সংঘবদ্ধ ভাঁবে তীর্থস্বানসমূহের সংস্কার করা, দেবোশুর সম্পত্তিসমূহ উদ্ধার করা, 

আর যে সব মন্দিরের তেমন সম্পত্তি আছে, সেই সব দেবমন্দিরে শাস্তগ্রপ্ের লাইব্রেরী, অবৈতনিক 

বাশক-বাণক খিথাণয়,-আগোগাশাণা প্রুইতি স্থাপন করা) হিশ্ংস্মাজের এ বিষয়ে দষ্টিপাঁও 

বর আবথক । 
সপ আপা পা পক 

দেবোত্তর উদ্ধার 

জেল! খুলনা, বাগেরহাট মহকুমা, বাগেরহাট সহর হইতে তিন ক্রোখ দূন্ধে লাউপাল1 নামে 

একটি ক্ষুদ্র গ্রাম । পুর্বে এই গ্রামটি যাত্রাপুর নামক বৃহৎ গ্রামের সহিত সংযুক্ত ছিল, অথাৎ লাউপালা 

যাঙাপুরের একটি পল্লী ছিল। তখন ভৈরব নদ লাউপালা গ্রামের পশ্চিম, উত্তর ও পুব্ব--এই তিন 

দিক্ দিয়। প্রবাহিত থাকায় এামটি ছিল একটি উপদ্বীপ। "আমরা! লাউপাল। গ্রামের ষে মন্দিরের কথ। 

ধলিখ হাণ্টার সাহেব তাহার যশোহর ও নদীয়া জেলার বিবরণে, সেই মন্দিরটিকে ঘাত্রাপুরের মন্দির 



দেবোত্তর ডদ্জার ৬৭ 

বলিয়াছেন। এখন যাত্রাঁপুর ও লাউপালা সম্পূর্ণরূপে পৃথক । প্রান পঞ্চাশ বংসর পূর্বে, একটি খাল 

কাট! হয়, সেই খালের ফলে লাউপালা গ্রাম এখন একটি দ্বীপ। ভৈরব নদেরও গতি পরিবন্তিত 

হইগাছে, কাঁজেই পূর্বের অবস্থা অনেক পরিবন্তিত। 

এই লাউপালা গ্রামে একটি অতিশয় বিখ্যাত ও বুহৎ মন্দির আছে। মন্দিঝটি যে খুব বেশী- 

দিনের, তাহা নহে। কিন্ত খুলনা, বরিশাল, বশোহর প্রভৃতি জেলায় এই মন্দিরের খুব নাম, মন্দিরে 

প্রায়ই যাত্রী সমাগম হয় ; আর রথযাত্রার সময়ে এখানে যেরূপ যাত্রী সমাগম হয়, বাঙ্গালাদেশের আর 

কোনও স্থানে রথযাত্রার এরূপ সমারোহ হয় না । 

বালকদাস নামক একজন বৈষ্ণব সাধু এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । বালকদাস একজন সিদ্ধ 

মহ!পুরুষ ছিলেন, তাহার অনেন্ক অলৌকিক শক্তি ছিল, লো.কর এইরূপ বিশ্বাস। বালকদাস এ 

অঞ্চলেরই লোক । অন্থমান ১১৭৫ সালে লাউপালার নিকটবত্তী খরকোটি গ্রামে মাহিম্কুলে বালক- 

দাসের জন্ম হয়। বালকদাস শৈশবেই নকুল ব্রহ্মচারী নামক এ প্রদেশের একজন বৈষ্ব গুরুর সহিত 

দেশত্যাগ করিয়া বছুদিন নবছীপ, বৃন্দাবন প্রন্ুতি স্থানে ভ্রমণ করেন, এবং সাধন ভজন করিয়। পুনর্ধার 

তাহার গুরুর সহিত স্বদেশে ফিরিয়। আসেন। 

তাহার। ফিরিয়া আসার পর স্বপ্লাদেশে একটা গোপাল-বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। এইরূপ ফিহদন্তী আছে 

যে, একটি গোপাল-বিগ্রহ তৈরব নদে জালিয়াদের জালে আবদ্ধ হন। তখন রাত্রিকাল জালিয়ারা 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জাল তুলিতে পারে নাই । নদীর ধারে খুটি পুতিয়া জাল বাধিয়। রাখিয়া 

আসিক়াছিল । সেই রাত্রিতেই নকুল রন্ষচা্গী ম্বপ্নাদেশ পান, পরদিন প্রাতে জা'লয়াদের লইয়] 

গোপালকে তুলিয়া আনেন । তাহার পর এই মন্দির নিশ্মিত হয়। এই মন্দিব্রে, বালকদাসের ও 

নকুল বঙ্ধচারীর সমাধি আছে । খাপকদাসের সাধুভার ধলে নশিরের বিখেষ উন্নতি হয় ) বুইৎ মন্দির, 

নাটমনি।র, ভোগমন্দির, অতিথিশালা রুূম*ঃ সমস্তহ নিশ্মঠ হয়। তাহা ছাড়া, গোপালের অনেক 

সম্পত্তি হয়। ইভাহ মন্দিরের সর্ণক্ষপু ইতিভাল। 

কালক্রমে যেঘন হইয়া! থাকে, মন্দিরের অবস্থা অঙশয় দোচনায় হইয়া পড়ে। সম্পত্তি কে 

কোপ্রায় বাজেয়াপ্ু করিয়া লয়, খাজনা পত্র আদার হয় না, জমিদারের ক ্রচারীগণ অন্যাবাভাবে কর্তৃত্ব 

করে। বিগ্রহের দেবা অযোগ্য লোকের ভাতে পড়ে-মন্দিরের অবস্ত। খুব খারাপ হইয়! বায়। 

তাহার পর ক্রমশঃ আবার মন্দিরের অবন্থ। ভাল হইয়াছে--কি করিয়া ভাল হইল, তাহার সকল কথ 

এখনও বলিবার সময় হয় নাই। এক কণার, অনেকগুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদমা হইয়। 

গিয়াছে, হাইকোর্ট পধ্যস্ত মোকদ্দমা হইয়াছে । আমি কয়েকবার লাউপাল! গিয়াছি, সনুদর বিবরণ 

আমার নিকট আছে, গ্রশ্নোজনমত তাহা প্রচারিত হইবে। ব্যাপারটা কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত 



৬৮. বীরভূমি 

বিবরণ, গত ১৫ই মাধ তারিখের "খুলনা বাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহ! উদ্বৃত হইল। 
এইটুকু পড়িলেই ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইৎব। 

লাউপালার রী গ্রীগোপাঁল বাড়ীর মোকদদ'ম! 
ব্যক্তি বিশেষের শ্বেচ্ছাচারিতার ফলে, ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন তীর্থ-স্থানের গ্রসিন্ধ এসিনধ 

সেবা-কার্ষোর মালিন্ত ঘটয়াছে। সেবাইতগণ অনেক গুলে দেবোত্বর সম্পত্তিকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
মনে করিয়া, উহার দ্বার। নিজের নিজের ইন্দ্রিয-বাসন চরিতার্থ করিয়। ভারতভূমিকে কলুষিত ও নিজের 

এবং জাতির সর্বনাশ সাধন করিতেছে । খুলনা জেলার অন্তঃপাতি বাগেরহাট মহকুমার সন্নিকটে 
ভৈরব নদের উপকূলে শ্রীপ্রীপাট লাউপাল। গ্রামে সিদ্ধ মহাত্ম। বালকদান স্থাপিত শ্রীঞ্ীগোপালজীউ, এ 

প্রদেশে প্রসন্ধ। এই সেবার জন্য বছ দেবোত্তর সম্পন্তও ছিল; কিড্য সেবাইতগণের সদাচারের 

অভাবে, ক্রটিতে ও অবঞ্লোর ফলে ও অন্তান্ত কারণে, এ সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির বহুলাংশ অন্ঠের 

হস্তগত হুইয়াছিল। পেবাকাধ্যে ব্যভিচার দেখিয়। ধন্মপ্রাণ হিন্দু সাধারণেরও ইহার উপর শ্রদ্ধা 

ও ভক্তি হাস হইয়া যাইতেছিল। দ্বধশ্মপরায়ণ হিন্দু সাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা বদি কমিটি গঠিত হয়, 

তবে & সমস্ত সম্পত্তি দ্বার! দেশের গ্রভৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সর্ব কার্ধ্যের মুলীতৃত 
সনাতন ধম্মর ভিত্তিভূমির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতে পারে। ইহা বাগেরহাটের কতিপয় ধন্ম গ্রাণ ব্যক্তি 

হুদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্যোগে ও বাগেরহাটের সুযোগ্য ধন্ম প্রাণ ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট শ্রীবুত 

সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে, ১৯১৫ সালে একটি সেবা-কমিটি গঠিত হইয়া তাহাদের 

দ্বার! সেবাদি চলিয়া! আসিতেছিল। গত ১৯২১ সাল হইতে এ স্থানের জমিদার বাবুর কন্দচারীগণ 

করুক তুলধারণার, বশবস্তী হইয়া, কমিটির সাহত নানাগ্রকার নোকদমাদি করিয়া আফিতেছিলেন। 

বাগেরহাট খুন ও কলকাতার অনেক মহাপ্রাণ উাঁকলপ ও গোক্তার এ সন্বঞ্জে নিমবার্থভাথে 

শ্ীঞ্জগোপালজীউর সেখা-কমটিকে সাহাম্য করিয়া কমিটির ও ঘন্মপ্রাণ হিন্দু সাধারণের ধন্বাদাহ 

হইয়াছেন । সম্প্রতি ১৯০০০২ হাজার টাকার দাবীতে খুলনার সবজজ কোটে এক উইলের 

মোকদ্দমা সেবা কমিটির বিরুদ্ধে চলিতোছল। উহলের মোকদামায়, মে। কদ্দম) ডিম্মিস্ হইয়াছে ও 

সেবাঁকমিটি মোকদ্মা খরচার ডিক্রী পাইয়াছেন। এই মোকদদমায় ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াংছ যে 

কোন দেবোত্তর সম্পত্তিতে কোন নহাস্তের উইল করিবার অধিকার ন্বাই, উইল করিলেও তাহা উইল 

“বলিয়া গণ্য হইবে লা। থুলন। বারের প্রায় সমপ্ত উকিলগণই বিশেষভা।ব সহানুভূতি করিয়।ছেন। এজন 

কমিটি তাহাদের নিকট চির খণী ও বাগেরহাটের হিন্দু সাধারণের ককতজ্ঞত। ভাজন হইয়াছেন। আনন্দের 

' বিষয়, জমিদার বাবুর। সমন্ত বিষয় সমাক্রূপে অবগত হইয়া, তাহাদের সমস্ত মোকদ্দমাপি তুলিয়! 

লইয়াছেন ও কমিটির পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন । 



পলী মা | 
গটছ্বিজপদ ব্রক্জ্ঞ 

শ্বচ্ছ সুনীল নদীব্র তটে দাড়িয়ে আমার পলীমা ভ1, 

জিদ শ্যামল দর্শন তাবু সন্বিৎ-সলিিল শীকবু সম্াত ॥ 

বন্দি তোমাক পলীমাগো জন্য ভক্র1- ভক্তি-ভল্দে, 

0তামান্র মতন পলীমা আব্র দেখি না দেশ দশাশ্গবে। 
শক 

এ €ষ তোমার আম কানন, বল্ীপাদপ পলো ভা, 

আীদচ্ছাসে প্রক্কতি মা ০ক্রাথাক্স রমন মনোলোভা । 

আ্াললে ০তাসাব্র ইক্ষত্ষেভতন মাত্র শম্প গ্চামল কাননবীপ্পি, 

“প্র পাস ত্র কোরকিককুক্ষিন জাঙাাস শ্রানছে পাশ্রনজ্ী১ - 

হনে তভানাত্র নৃকটি রস শটিনা বাক্স শিকে তক, 

লে লান্রাণসীব ছবি কলে!শ্িলী দিচ্ছে এতে ॥ 
সালা কাভার পঙ্গামাগো হামা মাস্সাব্র নাপন ভিত ও 
[ভামাক্স তুতুুড €নভ হভালেই ভাসি আকুল আন্রনলীন্রে ॥ 

ভণহ্ঠামল নঙীীব্র ৩টে দক্রে দুলে চনর্ছে তু, 

ভু৫টউবু "পত্রে অশপ্ছাঙ্গে হবে তাখাল বাজান্র বণু । 

সাজের পত্র কুষক ভাজা আস্তে চলে কাস্তে হানে, 

ভদ্র এ কলোলিনীব্র কলস্বতে হর্ষে মাতে । 

কলসী কাপে পলীবণ জল নিজে বক্স নদীত্র নাঁটে, 

]ভিনীবা গ্পতেক্র কানে আপন মনে চক্লা কাটে । 

বুদ্ধেত্া সব পলীমাবে দিনট। কাটাজ্ গোঙ্ঠী খে, 

০পপৌদেবরা। সব কর্মলিপুণ, খেলছে বালক ভাক্যম্ব্ছে 



বীরতূমি 

লাস্তরসের আম্পদ ছেন কোথায় এমন সরলত 

কোথায় আছে শান্তি পার কোথায় এমন নীরব | 

কোথায় এমন নদীর তটে দেখতে পাবো শ্তামল শেতে, 

ভোমার মতন পল্লীগাতা নাই বুঝি আর ভুবনেতে। 

এ দেখা যায় কুটির তোমার সান্ধা মুডল দীপাঁলোকে, 

কি জানি কি শান্তি বারি দেয় দে ঢেলে আমার চোখে। 

গ্তামল স্সেহে এলিয়ে পড়! মঞ্জু এমন পল্লী কোথা, 

সে যে আমার ধাত্রী ওগে। স্নেহময়ী পল্লীমাতা! | 
টা 

যখন ফিত্রি দেশবিদেশে ভাবি কেবল তোমার ছবি, 

স্মৃতি মাঝে পাথর গাথে তোমার কটির তোমার সবই । 

কেৌশুশীতভল কক্ষ তোমার ছাড়তে দারুণ পাই যে বাথ, 

কোথ।ও না পাই বিশ্খশজে ভোম।র কোলের স্বাদীন 511 

ছো”ক ন1! কেন অট্রালিক। রম্য নগর যতই আছে, 

ভাঁম আমার আপন ধলে ভা'র মানে সব তোমার কাছে। 

হই যদ ম! পরবাসী থাকি যদি দেশবিদেশে, 

ম'র্তে যেন ঠোমার কোলে পাই মা আমি অবশেষে | 

কাজ বা কি আর দেশবিদেশে থাকৃবো আমি তোমার কোলে, 

“মা” 'মা” ব'লে ডাকৃলে তোমায় সব দুঃখ যায় দরে চলে। 

ভক্তিভরে পূজতে তোমায় হাদয়কমল উঠুক ফুটি) 

বন্দি তোমায় পল্লীমাগো।, বন্দি তোমার চরণ ছুটি। 

(বাঢদীপিক1) 



রথযাত্রা 

(১) 

বর্তমান মাসের প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র নাটক প্রৎযাত্রা” বাহির ইইয়াছে। ইহার কথ। 

এইরূপ। প্রত্যেক বংসর মহাক।লের রথযাত্রার উৎসব হইস্সা থাকে । এই উত্ণবের উপর লোকের খুব 

ভক্তি । লোকের ধারণা, এই*উংসবের যদি কোনরূপ লঙ্গহানি হয়, তাহ! হইলে রাজ্যের অমঙগল। 

এ বংসর রথ আর চলে না। নাগরিকগণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তাহাদের মধো নানারূপ আলোচনা 

চজ্তেছে। পু পুরোহিত ভাকুরেরা দি ধবিয়া টানিতেন, এখন আর তাহারা দড়ি ধরেন না, 

বঙ্সিয়া বসিয়া কেবল মন্্ু পড়িয়া নিজেদের কর্তবা শেষ করিতে চাহেন। বাজা আঙদিলেন, সেনাগণ 

আসিল, রথের দড়ি ধরিগা টানিল- কিন্ত বুথ অচল। ধনপতি সদাগর রাজোর প্রধান বৈশ্য, সব চেয়ে 

বড় ধনী। তাহাকে তলব হইল, ধনপতি বুথে দড়ি টানিল, তাহার দলের লোকেরা টানিল-_কিস্ত 

রথ চলিল না । এইবার শাদ্রেরা আলিল, তাহাবা রথ টানিতে চায়। কিন্তু ইচারা যে শূদ্র, ইহার! 

এতদিন রথের চাকার তলে পিন প্রাণতাগ করিয়াছে, ( এবং সম্ভবতঃ স্বর্গেই গিয়াছে), কিন্ত রথ 

টানিবার অর্থকার তাহাদের ছিল ন1, তাহাব্রা যে অস্পৃশ্ত । এখন তাহার! বলিতেছে, কেহই রথ 

টানিতে পারল না, আমরা! রথ টানিব। দৈনিকগণের ইহাঁতে বিষম আপত্তি, শ্রেরা রথ টানিবে 

কি? পুরোহিতেরও বিষম আপন্তি। নৈন্তর! উত্তেজিত হইয়াছে, হুকুম পাইলেই খুনোথুনি, 

রক্তাবুক্তি আরম্ভ করে। মন্ত্রী ধীর প্রকৃতির লোক, কাজেই গোলমাল তেমন হইল না। শৃদ্ের! 

দড়ি ধরিল, রথ চলিল। রথ প্রথমেই রাজপথ ছাড়িয়া! বৈগ্ঠের ধনাগার লক্ষ করিয়া চলিল। তাহার 

পর ক্ষত্রিরের অস্ত্াগার । সকলই চুণ ৪ বিধ্বস্ত করিয়া! মহাকালের রথ চলিল। সৈনিক, পুরোহিত 

সকলকেই শদ্রের সহিত মিশিয়া দড়ি ধরিম্া টানিতে হইবে । ইহা ছাড়া উপায় নাই। শাস্ত্রের 

বচনে আর কুলাইতেছে ন'; কবি, ধিনি সতোর দুষ্ট ও গায়ক, তিনি আদিয়া এই মহাকালের রথযাত্রা 

মঙ্গলগীতি গাহিলেল। 

(২) 

নাটিকাখানি রূপক | মানবজাতির উন্নতি এই রপ-]0)7 ঠেলা 01 100প্রািন। পৃথিবীর 



ই বীরভূম 

সর্বত্রই মানবজাতি চারি শ্রেশীতে বিভজ। ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রয়, বৈঠ ও শূ্র। প্রথম যুগে, ব্রাহ্মণের 

প্রভৃতা। ত্রাঙ্গণ যখন নিজের কর্তব্যযথাযখ পালন করিয়াছেন, তথন ব্রাদ্ষণ প্রাধান্ঠের দ্বারা, ব্রাহ্মণের 

অধিকার-ভোগের দ্বার! সমাজের ক্ষতি হয় নাই, ভাল হইয়াছে। তাহার পর সামরিক শক্তির বা 

ক্ষতিয়ের গ্রাধান্ত । ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ে স্বন্ব। তৃতীর যুগ বৈষ্ঠপ্রাধান্তের যুগ । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সকলেই 

ধনের বশীভূত । শেষধুগ শ্রমিকের যুগ, শুদ্রের যুগ, জনসাধারণের যুগ। প্রত্যেক মানুষ নিজেকে 

চিনিবে, প্রত্যেক নরপারী আত্মশক্তির পরিচয় পাইবে । এতদিন যাহ!র! আত্মবিস্ৃত হইয়া নিম্পেষিত 

হইতেছিল, তাহারা জাঁগিবে, সংঘবদ্ধ হইবে, সর্বপ্রকারের অমত ও অন্তাধা সুবিধাভোগ,--তাহা 
ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই হছউক, আর সম্প্রদায় বিশেষের দ্বারাই হউক, দূরীভূত হইবে ;ইহছাই নাটকের 

গতিপান্ঠ বিষয়। 

(৩) 

ইহাতে হিন্দুসমাজের কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না কারণ আমাদের পুরাণ ও তন্ুসমূত 

ধাহ।র ভাল করিয়। পড়িয়।ছেন ও বুঝিয়াছেন, তাহারা বলিবেন--সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের 

ইহাই বিধান। এই বিধানকে মানিতেই হইবে, কারণ ইহ! অবশ্যন্তাবী ও অপ্রতিরোধনীয়। জগন্নাথ 
ক্ষেত্রের ব্যবস্থা বুঝিলেই ইহা! বুঝিতে পান্বিবেন । আমাদের বাঙ্গাল! দেশে কগন্নাথের রথই সুপরিচিত, 
লৃতরাং 'রথযাত্রা'র বূপকটি ব্যবহৃত হওয়ার, কাব্যের ব্যঞ্জন[-শক্তি (১0৪৪.১11৮০1০৯৯ ) খুব বাড়ি! 

গিয়াছে । বিমলাঁদেবীর গ্রভ!বেই হউক, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবেই হউক, আর বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবেই 
হউক, জগন্নাথ ক্ষেত্রের বাবস্থা এইরূপ । আর বাঙ্গালা দেশে যিনি বগধর্ম-প্রবর্তক, সেই ্রীরুষ 

চৈ্তসন্ত মহাপ্রভু তীহার জীবনের শেষ অংশ জগন্নাথধামে যাঁপন করিলেন। ন্থতরাং, এই যৃগ যে 
জনসাধারণের ভীগরণের যুগ, তাহা আমরা স্বীকার না করিলে, আমাদিগকে বঞ্চিত ও বিপন্ন হইতে 
হইবে। 

(৪) 

এই পুস্তকে এমন অনেক গভীর কথা আছে; যাহার একটু টিক! দরকার। একজন নাগরিক 

বলিতেছে--“আমর। ওকে (রথকে) নিজে চালাই বলেইত ওর চাকার তলায় পড়িনে*। এই অংশটুকু 

বুঝবার জন্ত সমগ্র মানবসমাজের অবস্থা চিন্তা করুন। সমগ্র মানবজাতি চলিতেছে। নৃতন নূতন চিন্তা, 
'আবিষ্ষার ও কম্ম,_ বিরাম নাই । যাহাবা দলবদ্ধভাঁবে সমগ্র মানবঙ্ঞাতির এই চিস্তা-ক্ষেত্রে অগ্রণী হইবে, 

' ভাহারাই বাছিয়। যাইবে, আব যাহার! তাহ! পারিবে না, তাহার' মরিক্না যাইবে। এই প্রকারে অনেক 
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দেশ, অনেক জীতি,' অনেক সামাজা উহিয়াছে ও ধ্বংস হইয়া ,গিয়াছে। কিছুদিন ইইতে সাড়া 
উঠিয়াছে, হিন্দু ধ্বংসোন্ুখ জাতি, হিন্দু ডুবিল। চলিতে না পারিলে,--বিশ্ববিধান বুঝিয়া তদনুষায়ী 
নিজেদের গড়িয়৷ তুলিতে না পারিলে, আমাদের নিস্তার নাই। 

অনেক লোক আছে (আমাদের দেশে সে এ্রকারের অলস লেকের সংখা] খুবই বেবী ), তাহারা 
মনে করে, মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলেই সকল গ্লানি দূরীভূত হইবে। মহাপুক্লধের আবিরাব সত্য; 
কিন্তু সেজন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। মানুষ যে নিঙ্গেকে 
অকশ্মণ্য ও পাপাত্বা! বলিয়া! মনে করে, ইহাই তাহার সর্বনাশের হেতু । এই মোহ প্রত্যেক নরনারীর 

হৃদয় হইতে দূর করিয়া সকলকেই অমৃত-মন্ত্ে দীক্ষা দিতে হইবে। 

ধনীদের বর্তমান অব এইরূপ। ধনপতি বলিভেছেন-_"এতকাল আমরা মহাকালের রথের 
ছায়ায় টাড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে ঝড় হর়েচি । আজ রথের স'ম্নে এসে পড়ে আমাদের সন্কট ঘটেচে, 

আশে পাশে লোকের দাত কিড়মিড় অনেকদিন থেকে শ্বনচি। এখন যদি স্পষ্টই সবাই দেখতে 
পায় যে, রশি ধরে আমরাই রথ চালাচ্ছি, তা হলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগ্বে যে বেশীক্ষণ 

টিকৃবন11* ইহার অর্থ ও শুদ্ভু সকলে চিম্তা করিবেন। আমরা অন্ত গ্রবন্ধে ইহার ব্যাখ্যা করিব। 

শদ্রের যখন রথ চাঁলাইবে, এইরূপ কথ উঠিল, তখন সৈন্তেরা বলিল, আনরা তাহা হইলে 
উহাদের মারিয়া ফেলিব। 5র সৈগ্তদের বলিল--"তোমরা ক'জনই বা আছ। তাদের মারতে মারতে 

তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে ঘাবে_ভবু এত বাকী থাকবে যে বরথতলায় তোমাদের আর জাঁয়গাই 

হবে না।” 

সৈন্ত' চায় তলোয়াবের দ্বারা *দ্রদের বাধা দিতে । মন্ত্রী বিচক্ষণ লোক । তিনি বন্টন 

“ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্চে সং-প্রামশ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিনতে 

পারে। সেই চিনতে দিলেই আর রঙ্গে নেই ।” | 

সার কথা--সংসার *দ্রেরাই চালায় | কিন্তু যাহারা চালক, তাঁহারা যে তাহা স্বীকার করে না। 

এইখানেই বিপদ, বে দায়ে পড়লে স্বীকার করে, আজ শছদের দলপতি মন্ত্রীকে বলিল--“আমরাই ত 

জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমব্রা বেচে আছ, আমরাই বুন্চি বন্ধু, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা] |” 

মন্থী বুঝিলেন ও বলিলেন-__"্মহাকালের বাহন তোমরাই ।” বুঝিলেই রুক্ষা, ন! বুঝিলেই সর্বনাশ |. 
কিন্তু বুঝাটা কেবল কথা নয়, চিন্ত! নয়--কর্প,--ইহছাও বুঝ] চাই। 

(১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩০, বীরতৃমৰা্ ) 

(92 জসিমের 



খ 

চণ্ডীদাসের নৃতন গান 

গত ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ-পত্রে শ্রীপুক্ত হরেরুফ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের “চণ্ীদাসের নৃত্তন 
গান" শীর্ষক একটি অতি মূগ্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বাঙ্গাল''সাহিত্যের 

ইতিহাসে বিশেষভাবে গ্রতণীয় ও আলোচ্য বলির! সেই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 
১। বাগালার ছইটা গ্রাম চন্তীদাসের সহিত সম্বন্ধ-গৌরবের দান্ী করে। এই ছুইটা স্থানের 

একটি বীরুভূম জেলার, নাম-_নাশস,র, আর একটি বাকুড়া জেলায়-_নাম, ছাতনা। চসণ্তীদ্াসের ভিটা, 

বাস্থলীর মন্দির ও মুর্তি, বামীর ভিট। ও ধোপ। পুকুর, উভয় স্থানেই আছে। ব্রামীর সঙ্গে সম্থন্ধের 
প্রবাদ উভয় স্থানেই একরূপ। কিন্ত এই সমস্তের মধ্যে পার্থক্য বাহ রহিয়াছে তাহাঁও উপেক্ষার 

বিষয় নহে। নান্সরের বানুলীমুক্তি চতু'জা,_ছুইটী হস্তে বীণাথানি ধরিয়া আছেন, এক হস্তে 
বাজাইতেছেন, আর এক হন্যে জপমালা লইয়া যেন জপে নিযুক্তা। ছাতনার বাস্ুলীমুর্ড কিন্ত 
অন্যর্ূপ-_ছিতৃজা, খড়গ-থেটক ধাররিণী, অনুর-মর্দিনী। তন্ত্রসারে বিশাল।ক্সীর যে ধ্যান আছে, তাহার 
সহিত এই দুইটা মূর্তির কোনও মিল নাই। * * * * নানা কারণে আমাদের অন্গমান 

হয় চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ছিল নান্.র, উত্তর কালে রামীর সংশরবে, সামাজিক গোলযোগে, অথবা প্রবাদ- 

কিত মুসলমান বেগমের অনুরাগ হেতু নবাবের ক্রোধ বহি হইতে রক্ষা! পাইবার আশাম্গ তিনি ছাত- 

নায় গিয়া বাস করেন। ছাতনার তদানীগ্তন জমিদার তাহাকে সম্মানে গ্রহণ করিয়া তাহার ছাতনায় 

বাসের ম্ুবন্দোবস্ত করিয়। দেন। 

২। ইহা নিঃসন্দেহ যে সাহিভ্যপরিষদ্ প্রকাশিত তথাকথিত শ্ররুষ্ণকীত্তন নামধেয় পু'থি- 

খানি অনন্ত নাম! কোনে! গায়েনের পুথি, এবং সেই অনন্ত ঝুমুর দলের ওস্তাদ বা মুল গায়েন ছিলেন। 

সেই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অথবা পুরাণবিরুদ্ধ মামী ভাগিনেয় মন্বন্ধ লইয়া অশ্লীল উত্তর গতু-স্তর, সেই গ্রাম্য 
ভাষায়, গ্রাম্য উচ্চারণে নিতান্ত গ্রামা রসিকতায় কৃষ্ণ রাধিকায় একট! পাল্লাপাল্লি ভাব-__একেবারে 

বুমুর । তবে যে ছুই চারিটী ভাল গান তাহার মধ্যে পাওয়। যায়, তাহার কারণ ঝুমুর গায়কেরা 

নিজেদের বাধা গান গ্রাহিলেও মপর পাঁচ জনের বাধা গানও গাহিয়া থাকে । * * কুষ্ককীর্ভনের 
পু'খিধানিও সঙ্গেহ-সংকুল, ইহাতে তিন প্রকারের হস্তাঙ্গর পাওয়া যায় 

৩। ন্বশীন্ন নীপরতন বাখুর সংগ্রগ্রন্থে ও চত্তীধাসের নামে অনেক বাজে পদ স্থান পাইয়াছে। 
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ছত্রিশ অক্ষরের পণাবলিতে দীন চণ্ডীধাসের ভণিতাধুক্ত কয়েকটা পদে এবং সহজিয়া সাধনের নামে 

প্রুচণিত পদগুলির মধ্যে এইরূপ গলদ আছে। অনেক পদে “রূপেয* নাম আছে-_ 
“রূপ করুণাতে পারিবে জানিতে" 

শ্ত্রীৰ্প করুণ! যাহার হয়েছে” 

ইত্যাদি ভণিতাধুক্ত পদগুপি কখনই চণ্ভী্দাসের রচিত বলিয়। গ্রহ করা যাক না। এই “রূপকে” 
ব্যাখা। করিয়1 যে শ্রীরপ মঞ্জরীতে রূপান্তরিত করা যায় না, তাহা বলাই বাহ্ল্য। আসে ব্যাখ্যা 

করিতে গেলেও চণ্ডীদাসের সময়ে তাহার সামঞ্জস্ত মিলিবে না। এরূপ বাখা। মহাপ্রভুর পরবত্তী- 

কালেই প্রচলিত হইয়াছিল। এ “ব্বপ” যে সহজিয়া গণের তথা কথিত গুরু গ্রাতূপাদ “রূপ গোস্বামী” 

তাহাতে সন্দেহ করিবার ঝোনো কারণ নাই । 

আলোচায প্রবন্ধে চত্ীদাসের চারিটা নৃতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে । এই প্রকারের অনেক- 

গুলি পদ হবেকরুষ্ণ বাবু অনুসন্ধান করিয়া পাইয়াছেন, সেগুলি ক্রমে প্রকাশিত হইবে। নিয়ে প্রকা- 

শিত পদগুলির প্রথম পদটা অতি সুল্যবান। কারণ শ্রীচৈতন্ত চারতামুতের মধ্যলীলা তৃতীয় পরি 

চ্ছেদে ইহার চারিট। লাইন উদ্ধত আছে। নহাপ্রভ শাগ্ডিপুরে এই গান শ্ুনিমাছিলেন। 
সি 
ঞ 

হাহা প্রাণপ্রিয় সথি কিনা ছেল মোরে। 

কানু প্রেম বিষে মোর তনুমন জ্বারে ॥ 

দিবা নিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই। 

যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই । 

জেদেরে দারুণ বিধি তোরে যে বাখানি। 

অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনা ॥ 

ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বাল।। 

এ পাঁপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥ 

অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল। 

চতীদাস কহে ধনি এমতি না বল ॥ 

চ 

একদিন আমি গিছিলাও মুন! 

সকল সখির সনে। 



বীরতুমি 
* আচছিতে হেদে আমারে দেখ 

হাসিল নয়ান বাণে ॥ 

সেজন কে ঘটে না দেখি তাহাকে 
আমারে না দেখে সে। 

তাহার লাগি এগ সদা প্রাণ কানে 
এ কথা বুঝিবে কে ॥ 

পে দিন অবধি হেদে নিরবধি, 
আন নাহি মোর মনে। 

তে কহ সে জনা ঘুচক বেদমা* 
বল লেখি কোন্ জনে ॥ 

কছে এক নারী শুন বিনোদিনী 
যতনে শুনহ বাধে। 

মন্দের ননান বজের জীবন 
জগতে এ নাম সাধে ॥ 

এ নাম শুনি রাই বিনো্দনী 
অমিষ্না ভত্রল দেহা। 

কহ কহ পুন মধুর বচন 
কিবা সে তাভার লেহা৷ ॥ 

চণ্ীদাস কহে সেই যে বটয়ে 
নলের নন্দন কানু । 

তক্গয়া কদগ্খে সে জন বসিঞা 
পুরএ মোহন বে ॥ 

২) 

সখি কি কহব মিশর রঙ্গ। 
যে! নব নাগর যসিক শেখর 

হইব তাহার সঙ্গ ॥ 
বিমোগ ভলঙ বরুণ যেঞজন 

চুড়াটি বান্ধিঞ1 টানে । 



চণ্তীদাসের নৃতন গাঁন 

নান! ফুলগণম বেড়ি অনুপাম 

মুকুত। প্রবাল সনে ॥ 

মধু মৃদু হাসি ঝরে কত রাশি 
কটাক্ষ কি তার ভাতি। 

হেন মনে করি গগন্ি গগরি 

ভরিঞ ভরিঞ। রাখি ॥ 

মোহন মুলা বদন সেজন 
নিশিতে আলিঞ1 সেই । 

ধর ধর পর অতি মনোহর 

হার পরাইঞ1 দেই ॥ 

হেন বেলায় জাগে পাপ নোনদিনী 
উঠিল যাগিন! মাঝে। 

আস্তে বান্তে ভেদে তাহারে উঠাতো 

পাইল বড়ই লাজে ॥ 

তরাসে হখনি কবাট ঘুচা ঞ1 

কান উঠাইঞা দিল। 

চণ্ডীদাসে কর হেন মোনে লয় 

ননদি জানি গাছিল ॥ 

৮৬ 

সই কেজানে এমনি হব! 

পরিণাম সার: ভাৰিতে সংশয় 

তাহারে পরাণ দিব॥ 

ভাপিতে হাসিতে গ্রামের মহিতে 

করিলা€ প্রেমের লেহ1। 

ভারতে কুল ছিল স্কলি মভিল 

কবে হারাইব দেভ! 

কালিয়া বরণ ধরয়ে যেঙ্ন 

কেবল বিষের রাশি। 

ধ্৭ 
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কুটিল হৃদয় জানিল সদয় 
মুখেত অমৃত হাজি ॥ 

সকল ছাঁড়িঞ&। সরল জনএ 

তাহারে করয়ে হেন 

কে বলেদয়ার ঠাঁকুর সেজন 

বিষের সমান জেন ॥ 

যাবত জীবন যে নারি ধরয়ে 

পাছে করে পর প্রেম! | 

সে জন! মরিঞা .. যাষ্টক তখনি 
বুঝিএ দেখিলাঙ য়াম! ॥ 

বিশেষে কালিয়া মারিল ভ!লিঞ 

কালিয়া প্রেমের ফ'নে। 

তাহার লাগি এই এ ছুটা নম্মান 

নিরবধি কেনে কান্দে ॥ 

ছারেখারে যাউক কুলের গরিমা 

মরিঞ্ যাঁটক সে। 

পরবশ হঞ1 বে নারি থাকয়ে 

পিরিতি করয়ে ষে॥ 

চণ্তীদাস কহে ক।নুর পিরিতি 

অই ছল কিরীতি তার। 

প্রেমের পাখার মাপার সাতার 

নাছিক উপায় পার ॥ 

€ 
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১। নাটকের ইতিহাস ও অভিনয় 

দেবাদিদেব মহাঁদেবের লীল! অতিশয় অদ্ভুত। আমর! জানি তিনি শ্মশানবাসী, 
ভূত প্রেত লইয়াই তাহার খেলা । তিনি বিভূতিভূষণ ও দ্িগন্বর, তাহার গলায় হাড়ের 

মালা। তিনি জ্ঞানী ও যোগীশ্বর। কিন্তু তিনি গোপীশ্বর ; ব্রহ্মকুণ্ডের ভীরদেশ প্রফুল্ল 

কমলসঘুছে নিরন্তর শোভিত, তিনি সেই ভূমির অধীশ্বর | বুন্দাবনের নিকুগ্তবন রস-সদন, 

তিনি সেই রসের তন্ববিতু। ব্রজগোপীর প্রেমের খেলা, আনন্দের মেল! জগতে যাহাতে 

প্রচারিত হয়, রসভ্ঞ্ত ভক্তগণ যাহাতে তাহা আম্বাদন করেন, সেলন্য তিনি সর্বদাই চেষিত। 

প্রীরূপ গোস্বামীকে তিনিই স্বপ্নে আদেশ করিলেন। সেই আদেশে শ্রীরূপ গোন্বামী 

মহোদয় এই ললিতমাধব নাটক রচন! করিয়াছেন । 

আজ দীপান্বিতা মহোৎসব। গোব্দ্ধনের আরাধনার জন্য রাধাকুণ্ডের তটবর্তী 

মাধবীমাধব-মন্দিরের পূর্বদিকে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। সেই ভক্তমণ্ডলীর আনন্দ, 

বিধানের জন্য এই নাটকের অভিনয় । 

২। বিহ্ধ্যগিরির তপস্থ! 

_ হিমালয় পর্বতের সম্মানের শীমা নাই। পর্ননতগণের মধ্যে তিনি যে কেবল 

মস্তকের উচ্চতায় সকলের ঝড় তাহা নহে, তাহার কন্! পার্ধবতীকফে বিবাহে দান করিয়া 

তিনি মহাদেবকে জামাতা করিয়াছেন। তব্রিলোকে তাহার গৌরবের সীমা নাই । বিদ্ধ 

পর্বতও ইচ্ছা করিলে উচ্চতায় হিমালয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। একদিন তিনি 
স্থমেরুপর্ন্নতকে জয় করিবার জন্য ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, কিন্ত্ব মহধি অগন্ত্যের সম্মান 
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রক্ষা করিবার জন তাহ! করেন নাই। ইহ! বিন্ব্যপর্ববতের মহত্বের পরিচায়ক । হিমা- 

লয়ের সৌভ।গয বেখিয়। বিদ্ধ্যপর্বত তপস্যা আরন্ত করিলেন। তপন্তায় ব্রহ্মা সন্ষট 
হইলেন। ব্রঞ্গার নিকট বিদ্ধ্য এই বর পাইলেন, “হে বিদ্ধ্য, তুমি অভিলাষানুরূপ দুইটি 

বাঁলিক| পাইবে। সেই দুই বালিকার ধিনি পতি হইবেন, তিনি যুদ্ধে মহীদেবকে পরা্িত 
 ক্বরিবেন, আর সমুদয় জগত তাহার গুণে মুগ্ধ হুইবে। | 

৩। কংসের প্রতি দৈষবাণী 

দেবকীর কন্তাকে কংস যখন বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন সেই কন্ঠ! আকাশে 
উখিত হইয়। এইরূপ দৈববাণী করিয়াছিলেন। | 

যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গ মহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গয়ে 

যং বুন্নারকবৃন্দবনিিতপদদ্ধন্বারবিন্দং বিছুঃ | 

আনন্দামৃতসিদ্ধু'ভঃ প্রণয়িনাং সন্দে।হমাননায়ন্ 

গ্রাহুর্ভীবমবিন্দদেষ জগত্তী কন্দ্যোহছ্য চক্ছোদয়ে ॥ 

মন্তঃ সন্তমমাধুরীভি রধিকাঃ শ্বোবা পরশ্বোহথ ব৷ 

গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে গ্রকটতামস্টো মহাশক্তয়ঃ। 
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়। তত্র স্বসারাবুভে 

রাঁজেন্দ্রে। ভবিতা হরস্য চ জী পাণৌ গৃহীতা যয্নোঃ ॥ 

হে কংস, পুর্ববজন্মে তুমি কালনেমি ছিলে, উন্নত চক্রের ছার! পুর্ববজম্মে যিনি তোমার 
মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, ধাহর চরণপল্ম দেবগণসেবিত বলিয়। পণ্ডিতেরা জানেন, 

এবং যিনি জগতের মুল, তিনি আজ চন্দ্রোদয়ের সময় আবিভূর্ত হইয়াছেন, তাহার 
আবির্ভাব নিবন্ধন ধাহারা প্রণয়ী, তাহাদ্দের আনন্দামৃতসমুত্র উল্লসিত হইয়াছে। 

আম। অপেক্ষা উত্কৃষ্তর মাধুর্্যশা'লিনী অস্ট মহাশক্তি অর্থাত রাধা, চন্দ্রীবলী, 
ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা ও ভদ্র, ইহারা কল্য হউক আর পরশ্ব হউক, 

' ক্ষিতিম গুলে আবিডূত হইবেন। এ অষ্ট মহাশক্তির মধ্যে সদ্গুণমণ্ডিতা৷ বলিয়া! দুইটি 
ভগিনী অতিশয় গ্রসিদ্ধা হইবেন । এ দুই ভগিনীকে ধিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজেন্দ্র 

হইবেন এবং যুদ্ধ মহাদেবকেও পরাস্ত করিতে পারিবেন । 

ইচ্ছাই যোগমায়ার দৈববাণী। কংস ইহাই শুনিয়াছিলেন। দৈববাণী শ্রবণের পর 
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ংস জাতহারিণী পৃতনাকে বিশেষতাবে নিযুক্ত করিয়াছে। পৃতনা সম্ঠোঁভাভ শিশু- 
গণকে বিনাশ করিতেছে। 

৪। রাধা ও চক্দ্রাবলী 

শ্রীমতী চন্দ্রাবলী মূলে চন্দ্রভানু রাজার কন্যা, আর শ্রীমতী রাধিকা বৃষভামু রাজার 
কন্যা । ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভগমন্মায়া ভগবতী, এই কন্যা ছুইটিকে তাহাদের প্রথম মাতার 
গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া বিশ্ধ্যপর্কবতের মহিষীর গর্ভে স্থাপন করেন। গ্রথম কন্যা 

চন্দ্রাবলী, আর দ্বিতীয়া শ্রীরাধা। কন্যা ছুইটি ভূমিষ্ঠ হইলে পৃতলা তাহাদের অপহরণ 
করিল। বিন্ধ্যপর্ববতের গ্ুরোহিত এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাক্ষসনাশর মন্ত্র পাঠ 
করিলেন। পৃতন! বিজ্রস্ত-বুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে চন্দ্রাবলী 
নামক কন্তাটি এক নদীর ত্োতে পড়িয়া গেল। এই নদী বিদর্ভদেশের অভিমুখে 
ধাবিত। দেবী পৌর্ণমাসী পুতনা রাক্ষসীর ক্রোড়, হইতে শ্রীমতী রাধিকাকে লাভ 
করিলেন । কেবল শ্রীরাধিকা নহেন, দেবী পৌর্ণমাসী আরও পাঁচটি কন্যা পাইলেন । 
এই পাঁচটি কন্যা ললিতা, ইনি শ্রীরাধার সখী; পক্পস!, ইনি চন্দ্রাবলীর সহচরী ; মঙ্গল- 

চরিত্রসম্পন্না ভদ্রা, কলাাণদায়িনী শৈব্যা আর শ্যামকান্তি-বিশিষ্টা শ্যামা । দেবী 
পৌর্ণমাসী এই পাঁচটি কন্যাকে গে।গীগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহার পর 

তিনি যশোঁদার ধাত্রী মুখরাকে কহিলেন-_“বৃদ্ধে, এই কন্যাটির নাম শ্রীরাধা, ইহার গুণের 
তুলনা নাই। এটি তোমার জামাতা বুষভানুর কন্যা, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর” এই 

বলিয়া! দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে মুখরার হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধার দ্বিতীয়া " 
সখী বিশাখা যমুনার আ্রোতে ভামিয়৷ যাইতেছিলেন, জটিলা তাহাকে,লাভ করিল। 

চন্দ্রাবলীর কথা এখনও বল] হয় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে যে তিনি বিদর্ভ- 

দেশগামিনী নদীর শ্রোতে ভাপিয়া যাইতেছিলেন। বিদর্ভদেশের রাজা ভীম্মক তাহাকে 

লাভ করিলেন। এই কন্যার বয়স যখন পাঁচ বগসর, সেই সময়ে বিদ্ধ্যাচলবাসিনী 

দেবকীকন্যা যোগমায়াদেবীর আদেশে, গোবদ্ধন ও বিদ্ধাপর্ববতের গুহবাসী জান্ববান্ এই 
কন্যাকে কোন প্রকারে লইয়া আসিলেন। ইনিই করালার নপাত্রী চন্দ্রাবলী। 

দেবী পৌর্ণমাসী ও গার্গী, এই ছুই জনের কথোপকথন হইতে আমরা পূর্বের রহস্যা- 
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ময় ইতিহাস জানিতে পারি। এই ইতিহাস কেবল অলীক কল্লপন! নহে, ইহার ভিতর 

অনেক গভীর তথ্য নিহিত রহিয়াছে, যাহারা যথাষথ চিন্তা করিবেন, তাহারা ইহা বুঝিতে 

পারিবেন। আমরা আপাততঃ এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলিব না। 

বুন্দাবনে যে সকল গোপকন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, আর দ্বারকাপুরে 

রাজরাঙ্গেশ্বর হইয়! ধাহাদিগকে মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ চন্দ্রভানু, বৃষভানু 

প্রভৃতি গোঁপদিগের কণ্যাগণ, আর ভীস্মক, সত্রাজিত প্রভৃতি রাজন্যগণের কন্তাগণ, 
ইহার! তত্বতঃ অভিন্ন, দেহের দ্বার! ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণলীলার এই চরম রহস্য আমাদের 

ধ্যানের বিষয়। কুক্সিণী-চন্দ্রীবলী, সত্যভাম। রাধা, জান্ববতী - ললিতা, পদ্মা - নাগ্ন- 

জিতী, শ্যামল।-_ জক্ষণ!, মাত্রী, ভদ্র! শৈব্যা- মিত্রবুন্দা, বিশাখা ন. 7 ইহা 
আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। 

৫। সম্বদ্ধিমাঁন্ সম্ভোগ 

ললিতমাধব নাটকের আলোচনা করিতে হইলে, প্রারস্তে রসতত্বের ছুএকটি 
কথ! আলোচন! করিতে হইবে। এই নাটকের টাকার প্রারস্তেই পুজ্যপাদ শ্রীল 
শ্রীজীবগেস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন,_-শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয় শ্রীউজ্ঘ্বল নীলমণি- 
গ্রন্থে, “সমৃদ্ধিমান্ সম্তে।গ* কাহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন । সেই 

“সমৃদ্ধিমান্ সম্ভে।গ+ উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য এই ললিতমাধব নাটকের রচন। | 

বৈষ্ণবদর্শনের রসতন্ব আলোচন। করিবার সময় আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে 
২ইবে, এখানে ভাব লইয়! কারবার। পুজ্যপাদ গোম্বামীগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর 
কৃপাশক্তি লাভ*করিয়! যে রসের ভাগার উদঘ।টন করিয়াছেন, সেই রস পরমহংসগণের 

ও আত্মারাম মুনিগণের সেব্য।; শ্ীসনাতন ও শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস প্রভৃতি 

গোম্বামীপ।দগণের জীবন, এবং ন্বয়ং শ্রাকৃষ্চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন আলোচনা করিলেই 
, একথ। বুঝিতে পার! যাইবে । এখানে প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ কোন ব্যাপার সত্য সত্য নাই। 
আত্মহুখের ব। কামের গন্ধমাত্রও এখানে নাই । 

পরর্ঘিৰ ব্যাপারসমুহকে তাহাদ্দের ভাবের দিক্ হইতে দেখা যায়। পারমার্থিক 

জগতে প্রত্যেক ব্যাপারেরই একটি নিত্য সত্ব আছে, তাহার নাম ভাব। ভাব ও তত্ত 
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একই কথা। ভাব যখন সহদয়জনের হৃদয়ে আস্বাদদিত হয়, তখন' তাহার নাম রস। 
ীমন্তাগবত বলিয়াছেন ভাবুক ও রসিক হইয়া এই ভাগবতরস পাঁন কর। শ্রীধরন্থামী 
ত্ীস্তাগবতের টীকাঘ্ন বলিয়াছেন, অন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এই লীলা শ্রবণ করিতে 
হইবে। 

এইবার শ্রীউজ্ঘ্বল, নীলমণিগ্রন্থে কথিত “সস্তোগ” এর লক্ষণ আলোচনা! কর! 
যুইতেছে-_- 

দর্শনালিস্গনাদীনামানুকুল্যান্লিষেবয়া। 
যুনোরুল্ল।সমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈধাতে ॥ 

'দর্শন আলিঙ্গন প্রভৃতির আনুকুল্যময় নিষেবনের দ্বারা যুবক যুবতীর যে উল্লাস হয়, 
সেই উল্লাসের উপর জসম্যক্রূপে আরোহণ করিয়া যে ভাবের আবির্ভীব হয়, সেই ভাবের 

নাম সম্তোগ। 

এই সংজ্ঞার সাহায্যে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে দর্শন বা আলিঙ্গন সম্তভে।গ 
নহে। তজ্জাত যে উল্লাস, তাহাও সম্তে'গ নহে। সেহ উল্লাসকে অবলম্বন করিয়া যে 

ভাবের খেলা হয়, তাহাই সম্তেগ। ললিতমাধব নাটকের আলোচনায় আমর! দেখিব 

স্থুল ও ইন্দ্রিয়গ্রাছা দর্শন ও আলিঙ্গন যেখানে নাই, সস্তোগের সেইখানেই পূর্ণতা | 
এই জস্তোগ দ্বিবিধ। মুখ্য ও গৌণ। জাগ্রদাবস্থায় মুখাসস্ভোগ চারি গ্রকার। 

পর্ববরাগে, সংক্ষিপ্ত সভ্ভোগ, মানে সংকীর্ণ সম্ভোগ, কিঞ্চ্দিুর প্রবাসে সম্পন্ন সম্ভোগ, 
স্থদুর প্রবাসে সম্ৃদ্ধিমান্ সন্তোগ । সধৃদ্ধিমান্ সম্তেগের লক্ষণ এইরূপ-_ 

ছুল্লভালোকয়োর্,নোঃ পারতন্থা দ্িনুক্ত য়োঃ। 

উপভোগাতিরেকে। যঃ কান্তাতে ন সঘৃদ্ধিমান্ ॥ 

পরাধীনতা-প্রযুক্ত নায়ক নায়িকার বিয়োগ ঘটিলে _এবং সাক্ষাৎ'অতিশয় হুল্লভি হইলে 

যে অতিরিক্ত সন্তে'গ হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ । 

স্বপ্নাবস্থায় যে সম্তেগ হয়, তাহা গৌণ। হপ্প আবার দ্বিবিধ, সামান্য ও বিশেষ |, 

পুজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় গৌণ সম্তোগের সকল কথা বলেন নাই। কারণ 
উহা অতিশয় উল্লাসপ্রদ। সম্ৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের লক্ষণে আমরা দেখিলাম উহা স্কুল 
দেহেন্দ্রিয়ের সম্ভোগ নহে । এখানে ত্যাগই ভোগ। 
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৬। পরকীয়বাদ 

দেবী পৌর্ণমাসী তীহার গুরুদেব নারদের উপদেশে শ্রীকৃষ্ণচলীলার যাবতীয় রহস্থ্ 

পূর্বব হইতেই অবগত হইয়াছেন এবং তাহার হৃদয় প্রীমতী রাধিকাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হইয়াছে। অভিমন্যুর সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হইয়াছে । কিন্তু সেই বিবাহ মায়ার 

বিবর্তমাত্র। “মায়াবিবর্তোইয়ং”-_টাকা-_অন্যধর্মস্যান্যত্রারোপো বিবর্তঃ। সাদৃশ্বজ্ঞানেন 
শুক্তৌ রজতবম্মায়ায়াং শ্রীরাধায়া আরোপোহয়ং কৃতঃ। শুক্তি বা ঝিনুক দেখিয়৷ মনে 

হয় উহা রৌপ্য বা রজত। শুক্তির সহিত রজতের কিঞিৎ সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য: 
জ্ঞানের দ্বারাই এইকপ হইয়া থাকে । একের ধন্ম এই প্রকাকে অন্যত্র আরোপিত হইয়া 

থকে। ইহারই নাম বিবর্ত। 'এই প্রকারে মায়াতে শ্রীরাধার আরোপমাত্র করা 

হইয়াছে। 

নচে্িরিঞ্চে-বররামৃতেন জনৃদ্ধেবিস্ক্যনগস্য তপঃপ্রসুনৈ-গুক্ফিতাং মাধবহন্মেদুরভা- 

কারি-মাধুরী-মকরন্দীং রাধিকা-বৈজয়ন্তীং কথং পৃথগ্জনঃ পাণো কুবরবীত। 
নতুব৷ ত্রচ্মার অতুযুত্কৃষ্ট বরের প্রভাবে সৌভাগ্যশালী, পর্ববতরাজ বিদ্ধ্যের তপস্থা- 

কুহ্থম-গুশ্ফিতা, মাধবহৃদয়ের স্সিপ্তাবিধায়িনী মাধুরী-মকরন্দ-স্বরূপা বৈজয়ন্তী'সদৃশী শ্রীমতী 
রাধাকে কি মাধবব্যতীত অন্য কেহ হস্তে গ্রহণ করিতে পারে? 

জ্রীরাধার সহিত অভিমনুযুর বিবাহ যেমন মায়ার বিবর্তমাত্র, অর্থা সত্য করিয়। 

বিবাহ হয় নাই, অথচ লোকে মনে করিল বিবাহ হইয়াছে, সেইরূপ চন্দ্রাবলী-প্রস্তুতি 

অন্যান্য ব্রজবালিকার বিবাহও মায়ার বিবর্ত। ৃ 

প[তন্মন্থানাং ব্ল্পবানাং মমতাখাত্তাবশেষা কুমারীধু দারতা যদেষা; প্রেক্ষণমপি 

তাঁভিরতিদুর্ঘটং ॥ 

গোপেরা মনে করিতেন আমরা এই সকল কুমারীদিগের পতি । কিন্তু কেবল- 

মাত্র তাহা মনেই করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গোগীদিগের এই দারতা বা ভার্ধ্যাত্ব এ 

মমতামাত্রেই পধ্যবসিত । সত্য করিয়! কিছুই নহে। গোপেরা অর্থাৎ এ কুমাণীদিগের 

পতিঝ্কা কখন ইছাদিগকে ভাধ্যা বলিয়৷ শিরীক্ষণ করিতেও পারিতেন না। 

গোপীদিগের সহিত তাহাদের পতিদ্িগের এই যে সম্বন্ধ, ইহ! অতিশয় রহস্যময় । 
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কিন্তু ইহার তাৎপর্ধ্য যে খুব কঠিন, তাহা নছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, স্বয়ং ভগবান, তিনি 
প্রপঞ্চেঃ প্রকট হইয়াছেন । ইহাই মূল কথা । এই কথাটি হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া 
ধদি স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে পূর্বেবের কথাটি বুঝিয়া উঠা, 
কঠিন নহে। আমরা এই সংসারে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারা 
কেহই সত্য করিয়া নাই, কেবল আছে বলিয়! মনে হইতেছে । এই মনে হওয়ার মূলে, 

সত্য করিয়া শ্রীভগবান্ই আছেন। শ্রীভগবান্ আছেন ইহা ধতক্ষণ না বুঝিব, ততক্ষণ 
মনে হইবে সংপারের ফাবতীয় পদার্থ সত্য করিয়ই আছে, আর তিনি আছেন ইহা যখন 
সভ্য করিয়া বুঝিব, তখন দেখিব শার কিছু সত্য করিয়া নাই, সকলই মায়ার বিবর্ত আর 

এই মায়া-বিবর্তে সতা করিয়া তিনিই কেবল আছেন। একমাত্র কৃষ্ঃই পতি, সকলেরই 

পতি, ইহাই পারমার্থিক সত্য । অপর কাহারও সত্য করিয়া পতিত্ব নাই, কেবল মায়ার 

বিবর্তে এরূপ মনে হয় । যেখানে ভগবান্ নাই সেখানে এ ব্যবহারই সতা, আর ভগবান্ 

যেখানে আছেন সেখানে ব্যবহার কেবল ব্যবহার অর্থাত কেবল মনে-হওয়া মাত্র । 

ঞ্ীবৃন্দাবনে তাভাই হইয়াছে । শ্রীভগবান্ প্রকট হইয়াছেন, অতএব ব্যবহারকে আর 

সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না । পরকীয়বাদ কি, তাহা এই প্রকারের চিন্তাপদ্ধতির মধ্য 

দ্লিয়া অগ্রসর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব। 

পর্বে শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যে অস্ট কুমারীর কথা বল| হইয়াছে তাহাদের 

সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বভাবতঃই গরিষ্ঠ অনুরাগ । শহাধিক ষোড়শ সহস্র ব্রজ- 

কুমারীর সহিত গমন করিয়! চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পঞ্চকুমারী “হে কাত্যায়নি, হে মহানায়ে, 

হে মহাযোগিনি, হে অধিশ্বরি, নন্দগোপস্থতকে আমার পতি করুন, আপনাকে প্রণাম 

করি” এই মন্ত্র জপ করিয়া! চণ্ডিকার অর্চনা করেন। কামরূপদেবী কামাখ্যাকে যদি 

কুমারীগণ "পুজা! করেন তাহা হইলে তাহাদের কামন! সিদ্ধ হয়, গর্গাচাধ্য এইরূপ 

বলিয়াছেন। এই কারণেই ব্রঙ্গবালাগণ কামাখ্যাদেবীর পুজা করেন। শ্রীরাধিকা 

গর্গাচার্যেরই উপদেশানুসারে সূর্যদেবের পুজা করেন। * 

শ্রীরাধা ও ব্রঙ্গগোপী সম্বন্ধীয় এই সমুদয় কথা ললিতমাধৰ নাটকের প্রারস্তেই 

আছে। তাহার পর এ নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীল! সম্বন্ধে যে সব কথ। আছে আমরা. 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি । 



৭ | পাঁয়ং উৎসব-_প্রথম অঙ্ক 

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোমি মুক্ত প্রতিট্রে 

সময়-বিপরিণামাদীধ্যবিধবংলনেন । 

শিথিলতর করেণ।লগ্বযভাগ্ডীরচুড়াং 
চরমগিরশিখায়াং লম্বতে ভানুিশ্বং ॥ ৃ 

দিবা অবসানপ্রীয়। ক্ষীণবল সূর্ধ্যমগ্ডল শিথিল করে ভান্তীরবনের বৃক্ষচূড়৷ অবলম্ষন 
করিয়া আশ্রয়শূন্য গগনমণ্ডলে অন্তাচলশিখা আশ্রয় করিতেছেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রাখালবাঁলকসঙ্গে গাভীপাল লইয়! গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া ' 
আসিভেছেন। পূর্বদিকে ধূলি উড়িতেছে, সেই ধুলিতে পূর্ববদিক আচ্ছন্ন। গোপীগণের 

চিত্ত উৎকণ্ঠিত, কৃষ্ণদর্শনের জন্য হৃদয় নিরতিশয় আকুল। এই অবস্থায় নান(বিধ কার্ধ্যে 
ব্যস্ত, এমন সয়ে দূরে যেন এক ধ্বনি উঠিল-_ 

মঞ্চভ্তাছুরিঠ পন্মে মুকুট বিয়চনং মুঞ্চ পিঞ্চেন ভদ্র 

শ্তামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিন্টি মা জাগুড়াণি। 

শারিপাঠাদ্বিখাথে বাপরম ক বরীসংক্রিয়। মু্ঝ শৈব্যে 

পুর্ববাং বেবেষ্টি কাষ্জাং সুরভিথুরপুটা পাংশুপিষ্টাতপুর্ভঃ ॥ 

পল্সে, উঠ, উঠ, ক্ষুদ্রখ্রা] হইতে গাত্রোণ্থান কর; ভদ্রে আর ময়ুরপুচ্ছের দ্বার! মুকুট 

রচনা করিও ন1; শ্যামে, মাল! রচনা হইতে ক্ষান্ত হও; ললিতে, আর কুস্কুমচুর্ণ করার 

প্রয়োজন নাই ; বিশাখে, শারিকাকে আর পাঠ করাইতে হইবে না, বিরত হও ; শৈব্যে, 

কবরী-সংস্কার শেষ কর ; এ দেখ গাভীগণের ক্ষুরোদ্ধ'ত সৌরভযুক্ত ধুলিরাশি পূর্ববদিক্ 
আচ্ছম করিয়াছে। 

গে।পীগণ নিজ নিজ কাধ্য অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলেয়া রাখিয়। তাড়াতাড়ি আসিয়া 

পথিপার্থে সারিসারি ঠাড়াইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও গাভীপাল তখনও অনেক দূরে, কিন্ত্ত 
গোপীগণের উত্কঞার যে সীমা নাই। গোপীগণ কিরূপভাবে আসিয়াছেন, তাহাই 

বলিতেছেন । 

ধন্তে কজ্জলমুক্ত বামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদ। 

সারঙ্গি ধবনদেকনুপুরধরা পালি স্থলন্মেখল। ৷ 



ললিতমাধবে জ্ীরাধ। ৯ 

গণ্োগ্তত্তিলক। লবঙ্গি কমলে নেত্রাপিতালককা। 

মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মূরলী দূরে কলং কৃজতি 

ধঙ্ছে, তৃমি যে বামনয়নে কজ্জল দাও নাই ; পল্সে, তুমি যে দেখিতেছি চরণে অঙ্গদ 
পরিধান করিয়াছ ; সারঙ্গি, তুমি কেবল একপদে নুপুর দিয়াছ ; পালি, তোমার যে 

মেখল৷ স্মলিত; লবজি, তুমি একগণ্ডে তিলক দিয়া ; কমলে, তুমি চক্ষুতে অলক্তক 

দিয়; তোমরা এমন করিয়া! তাড়াতাড়ি ছুটিও না, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী এখনও মং.নক দূরে 

বাজিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের এখানে আমিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আসিতেছেন। মাথুরচন্দ্র বলরামের পরিধানের বসনখানি 
গগনমগ্ডলের ন্যায় নীল, সাহার চারিদিকের রাখাল বালকগণ, নক্ষব্মালার মত, আর 

সম্মুখে গাভীপাল ধবলবর্ণ। শ্রীকৃষ্ণের কান্তি নীলবর্ণ, হস্তাখ্ে সরল যি, কটিতটে 
পীতবর্ণ পট্রবস্ত্র, তিনি গোপিকাগণের প্রেমলক্ষণীর পরিপ।কম্বরূপ। গাঁভীগণ বেগে 

দুই চারি পদ অগ্রে গমন করিয়া পুনরায় গরীব! বাকাইয়! পশ্চাতে চাঁছিতেছে। বশুসগণের 

প্রতি ইহাদের যত ভালবাসা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদপেক্ষ1! অধিক, এই কারণেই পুনঃ পুনঃ 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিতেছে। বলরাম তাহার সখাগণকে লইয়! স্নান করিবার জন্য যমুনায় 

চলিয়৷ গেলেন । শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন__সখে, দেখ দেখ 

॥ ড্রবন্নববিধুপল-প্রক রদত্ব-পাছ্ঠঃ শশী 

সরত্বতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্লিতার্থক্রিয়ঃ। 

উড় ল্লসিত-দিগ্ধগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ 

শ্ররত্নুরুদঞ্চিতন্মররসোন্মিরন্নীলতি ॥ 

কন্দর্পরসতরঙ্গে ভূষিত হইয়া! চন্দ্রদেব মনোহর মূর্তিতে উদিত হইতেছেন। চন্দ্রকান্তুমণি- 
সকল দ্রবীভূত হইয়া তাহাকে পাছা দিতেছে, সমুদ্র উলিত হইয়! রত্বযুক্ত তরঙ্গের 
দ্বার! অর্ধ্যদান করিতেছে, দিগধূগণ সমুদিত নক্ষত্রসমুহের দ্বার! পুস্পাঞ্জলি দিতেছে। 

মধুমঙ্গল বলিলেন,” _সখে, আকাশের এ ট'দ কলম্কপূর্ণ, উহ! দেখিয়া কি হইবে ?, 
এঁ দেখ লতাজালের মধ্যে ষোলহাজার অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইতেছে । (ইহারা 

' ব্রজগোপী। ) 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, ও মধুমঙ্গলের কথ! স্বীকার করিজেন। মধুমঙ্গল বলিতেছেন 

€/ 



১৩ বীরতৃ্ি 

কদগকুঞ্জের দক্ষিণদিকে নিকটেই এক রমণী আকধণ মন্ত্র পাঠ করিতেছে। গ্রীক 
বলিতেছেন, ূ 

সেয়ং দীব্যতি শৈধা।য়াঃ পাঁবিকা বিশ্বপাঁবিক1। * 

বেধুর্ধহিত্রমা রস্তে স্তস্তমালম্বতে মম । 

শৈব্যা বেণু বাজাইতেছে। এ বেণুর নাম পাৰিকা, উহাবিশ্বপাবিকা অর্থাৎ বিশ্বের 
পবিব্রতাবিধায়ক। এ বাঁশির বাছে আমার বাঁশি স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার পর কৃষ্ণ 

শুনিতেছেন, ভদ্রা, বন্পকী অর্থাৎ বীণ! বাজ।ইতেছে। বীণার শ্বরে জ্রীকৃষণ মুগ্ধ হইয়াছেন । 

তিনি ভাবিতেছেন বল্পবী ভদ্রাও যেমন তাহার বল্পকীও তেমনি, উভয়েই আমার মন 

হরণ করিতেছে। শ্যামলাও বীণা বাজাইতেছে। পল্সার গ্রকোষ্ঠে অতিমধুর বলয়া-" 
সকল বাজিতেছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দতরঙ্গ উচ্ছলিত হুইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন, এমন সম.য় উপনন্দের পুত্র সথভদ্রের 

স্ত্রী কুন্দলতিক! আসিয়। উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট যাইবার জন্য তাকুল। 
কুন্দলতিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,-_ন্ুন্দর, ভারুগডার গৃহমধ্যে চন্দ্রাবলী অবরুদ্ধা ছিলেন, 

আমি কৌশল করিয়া তাহাকে বাহির করিয়। আনিয়াছি। এমন সময়ে পদ্মার সহিত 
চন্দ্রাবলী আসিয়। উপন্থিত। চন্দ্রাবলী পন্মাকে বলিতেছেন-_ 

“ভারুগ্ডা আমার প্রতি তর্চভনই করুক, আর কুলে কলঙ্কই হউক, আমার এই 

চক্ষুদুটি ভূঙ্গরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মুখপল্ম-দর্শনের লোভ, ইহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে ন! ৮ 

শরীক চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হুইয়। আনন্দের সহিত বলিলেন-_কুরঙ্গি, 
তোমার মুখচন্দ্রের জভঙ্গিলীলায় পরাস্ত হইয়া উজ্ববল চন্দ্র সভয়ে আকাশে পলায়ন 

করিয়াছিলেন, সেখানে থাকিতে না পারিয়া তোমার এ বদনের সেবা করিবার জন্য 

তোমার দন্তশ্রেণীতে আসিয়াছে, এই কারণেই তোমার নাম চন্দ্রাবলী। 

চন্দ্রাবলীর সহিত নানারূপ আল!প হইতেছে, এমন সময়ে বিদ্ন উপস্থিত। ক্রোধ 
প্রকাশ করিতে করিতে ভারুগ্। আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রাবলী ও পন্ম। পলায়ন 
করিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ, মাত! যশোদার নিকট গেলেন। কুন্দলত পূর্বেই সেখানে গিয়াছেন। 
যশোদ! চিন্তা করিতেছেন, বিলম্ব হইয়া গেল, এখনও শ্রীকৃষ্রের দেখা নাই কেন? 
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কুনালত। যগোঁদাকে সংবাদ দিলেন, গগনচ।রিণী দেবরম্ণীগণ হাস্-কুশ্রম বর্মণ করিয়। 

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন, এইজন্/ই তাহার বিলম্ব হইন্ডেছে। রোহিণী বলিতেছেন 

রাখাও চন্দ্রাবলীর ' সৌন্দর্য দেবরমণীগণ অপেক্ষাও অধিক। যশোদা রোহিনীর কথা 
শুনিয়া বলিতেছেন চন্দ্রাবলী নবমালিক। আর শ্রীরাধা মাধবী । ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠা 
রাধা স্বকীয় সৌন্দর্ধ্-মকরন্দ-দ্বারা সর্বদা আমার নেত্রভৃঙ্গের আনন্দ বিধান করিতেছে। 
পৌঁ্মাসী ও গার্গী সেখানে রহিয়াছেন। গার্গী কুম্দলতাকে বলিতেছেন-_কুদ্দলতে, 
তোমরা প্রতিদিন শ্রীরাধাকে গোকুলেশ্বরীর €( যশোদ! ) গ্রহে লইয়া আইস কেন? 
যশোদা বলিলেন-_দেবি, ছুর্ববাসা খাষি শ্রীরাধাকে বর দিয়াছেন যে শ্রীরাধা আমার 

প্রস্তুত সামগ্রী উপভোগ করিলে দীর্ঘায়ু হইবে, এই কারণেই আমরা তাহাকে আহ্বান 

করিয়! লইয়! আমি । পৌর্ণমাসী বলিলেন--জটিল! এজন্য বড়ই অসন্থুষ্ট, সে শ্রীকৃষ্ণকে 
ভয় করে। 

যশোদা হাস্য করিয়া বলিলেন-_ আমার বাছ! ছুদ্ধমুখ, তাহার জন্য আবার শঙ্ক! ! 

শ্রীকৃষ্ণের বুন্দাবন-লীলার ইহাই প্রধান রহস্য । ভাবভেদে রসভেদ, আর প্রীকষ্ের 

প্রকাশভেদ। যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণ সত্যই ছুগ্ধমুখ বালক, কিন্তু অন্যের ন্বিকট 

অন্যরূপ। তাই যশোদার কথা শুনিয়! কুন্দলতা সৃছুম্বরে বলিলেন-_রাজ্ঞীর সন্তান 
সত্যই দুগ্ধমুখ । তিনি গোবদ্ধনপর্ববতকে ক্রীড়নকে র মত হস্তে ধারণ করিয়াছেন। 

এইবার শ্রীকৃষ্ণ আসিলেন। যশোদা ও রোহিণীর বাগসলা-রসের খেলা আরস্ু 

হইল । রোহিণী দীপমালার দ্বার! সন্সেহে নির্ম্ঞ্চন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মায়ের ক্রোড়ে 

মাথা রাখিয়া বাল্য-বিলাস প্রকা*পুর্ববক বলিতে লাগিলেন মা, আমাকে, মণির 
অলঙ্কার দাও । কুন্দলতা ঈষৎ হাস্থা করিয়া পরিহাসের সহিত কৃষ্ণকে বলিলেন-_-তুমি 

কুঞ্জগৃহে বন্ুপ্রকার ক্রীড়। করিয়া ক্লান্ত হইয়া, এখন স্তনান্থত পান কর। শ্রীকৃষ্ণ 
হাসিতে লাগিলেন । যশোদা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; বাৎসল্য পর্য্যন্ত ধাহার 

অধিকার, তাহার মাধুর্যারসের রাজো প্রবেশ নাই। কাজেই যশে।দা ভালমানুষের মত 

জ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন--“বুস! হাসিতেছ কেন? দেখ, আজও তোমার কৌমারকাল 
' অতীত হয় নাই, স্তনপান করায় দোষ কি? 

কুন্দলত1 ঘশোদাকে বলিলেন--ভগবতি, আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন। আজ 
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আপনার এই বালক, বাপিকাদিগের সহিত মণ্ডল রচন। করিয়৷ মহারাসে ক্রীড়! 

করিতেছেন। 

মহারাস কি, যশোদ। তাহ। জানেন না। কাজেই তিনি কুন্দলতাকে জিদ! 
করিলেন--মহারাস কাহাকে বলে ? 

জীকঃ লজ্জিত হইয়াছেন। মায়ের নিকট মহারাসেরে কথ! কেন? কাজেই 
জতঙ্গি করিয়া কুন্দলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কুন্দলত! মহারাস-সম্বদ্ধে বেশী 

কিছু যশোদাকে বলিলেন না, এইমাত্র বলিলেন যে, উহা! একপ্রকার নৃত্যলীল!। 

কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণের কর্ণপ্রান্তে গিয়া! বলিলেন__রাধেশ, পিপ্তীরবন্ধ তৃষ্ণাকুল 
চকোরিকা দগ্ধ হইতেছে, শীঘ্র অশোককুঞ্জের অভিমুখী হও ॥ শ্রীকৃষ্ণ ঈঙ্গিত করিয়া" 
কুন্দলতার অনুরোধ স্বীকার করিলেন। এইবার নন্দ মহারাজ আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে 
আলিঙ্গন করিলেন | বাগুসল্যের লীলা এখনকার মত শেষ হইল, এইবার অন্য লীল!। 

ললিত। শ্রীরাধাকে বকুলকাননে লইয়! আসিয়াছেন। শ্রীরাধিক। ললিতাকে 

বলিতেছেন,--সখি, এই রাত্রির প্রশংসা! কর, এই রাত্রিতে তোমরা! কোনরূপ বিশেষ 

স্থখলাভ করিবে। কুন্দলত! আসিয়া ললিতাকে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই শ্রীরাধা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও বলিলেন, এঁ নাম 

শুনিবামাত্র আমি যে উন্মস্ত হইলাম। 

কুন্দলতা বলিলেন-_সখি, অলৌকিক বস্তুর স্বভাবই এইরূপ । সর্ব! উপভোগ 
করিলে ও মনে হয় যেন কখন তাহ! ভোগ করি নাই। 

“" .. ললিতা বলিলেন-কেবল অলৌকিক বস্তুর গুণ নহে, গাঢ় অনুরাগেরও এরূপ 
স্থভাব। অনুরাগ যেখানে গাট, সেখানে এ অনুরাগের প্রভাবে নিতান্ত অনুগত জনও 
ক্ষণে ক্ষণে অপুর্বেবর হ্যায় প্রতীয়মান হয়। এই বলিয়া ললিতা বলতে লাগিলেন-_ 

নবানুধরমণ্ডলী মদ-বিড়ছিদেহত্যুতি- 

ব্রজেজ্কুলনন্দনঃ স্মৃতি কোহপি নব্যোধুখা। 

সথি স্থিরপতিত্রতা নিক রনীবিবন্ধার্গ ল- 

ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি বসত বংশীধবনিঃ ॥ 

মবীন মেঘসমুহের গর্বৰ খর্বব হয়, এমন দেহের কান্তি; এ ব্রজেন্দ্র-কুল-নন'ন নবীন যুব! 
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বিরারঞ্জ করিতেছেন! হে সুন্দরি, "যাহাদের পাতিত্রত্য স্থির, এমন রমনীদিগেরও 

নীবিবন্ধের অর্গলছেদন-কার্ষেয কৌতুকী তাহার বংশীধবনি জয়যুক্ত হইতেছে। 
». মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ দেখিতেন, তাহার পরিচয় আমরা পুর্ব্বে পাইয়াছি। 

তিনি দেখিতেন, হুগ্ধমুখ বালক । নন্দ মহারাজাও সেইরূপ দেখিতেন। কেবল নন্দ 

যশোদা রোহিণী নহেন, তাহাদের যাহারা 'গণ” অর্থাত তুল্যাধিকারী বা একভাবের ভাবুক, 
তাহার! সকলেই শ্রীকৃষ্তকে এভাবে দেখেন। কিন্তু ললিতা অন্তভাবে দেখিয়া থাকেন। 

ললিতা প্রভৃতি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'নব্যযুব।' দেখিয়। পকেন। সীগণের নিকট 

শ্রীকৃষ্ণের রূপের অন্যপ্রকার আকর্ষণ। তাই ললিতা পুর্ববপ্রকারের কথা বলিলেন। 

* ললিতা যাহা বলিলেন, ক্ীচৈতম্তচরিতামৃতে তাহ বনুস্থানেই কথিত হইয়াছে ;_-যথা-_- 

কোটি বঙ্ধাগ্ড পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তা।-সভার বলে হরে মন। 

পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকধয়ে হেন লক্ষমীগণ ॥ 

অন্যত্র-- 

স্মিত কিরণ স্থুকপূরে, পৈশে অধর-মধুরে, সেই মধু মাতায় ভ্রিভূবনে। 
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শবে পৈশে, ধ্বনিরূপে পাঞ্া পরিণামে ॥ 

লে ধ্বনি চৌদিগে ধায়, অগুভেদ বৈকুণ্ঠে হায়, জগতের বলে পৈশে কাঁণে। 

সভ] মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি, বিশেষত যুবতীর গণে ॥ 

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রঙ্ার ভাঙ্গে ব্রত, পতিকোল হৈতে কাটি আনে। 

বৈকুণ্ঠের লক্ষমীগণে, যেই করে আকর্ষণে, তার আগে কেবা গোপীগণে ॥ 

নীবি খসায় পাতি আগে গৃহকন্ম করায় ত্যাগে, বলে ধরি আনে কু স্থানে। 

লোক ধন্ম লঙ্জ। ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হর, এছে নাচায় সব নারীগণে ॥ 

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদ] স্দুরে, অন্ত শব্দ না দেয় প্রবেশিতে। 

আন কথা না শুনে কাণ, আন্ বুপিতে বোলায় আন্, এই কৃষ্ণের বংশীর চত্রিতে ॥ 

ব্রজগোপীর ভাবে হৃদয় ভাবিত করিয়! পূর্বেবাদ্ধত অংশগুলি আস্বাদন করিতে হইবে, 
তাহা না করিলে এঁ কথাগুলির তাৎপর্য বা রস, কেবল যে বুঝিতে বা আস্বাদন করিতে 
গারিবনা, তাহ! নহে, বিপরীত বুঝিয়! ফেলিব। ভাব-রাজ্ের কথা, আগে ভাব, পরে 
রস; অতএব--পাধু।, সাবধান। 



তু টিনা, 
শ্রীরৃম্দাবন পঞ্চভাবের খেলা । প্রথম ভাবের নাম শাশুভাব। ইহার দুইটি গুণ, 

কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ। “শান্তের স্থতাব কৃষে মমতাগন্ধহীন1” জেখানে কৃষ্ণের 
স্বন্নপঞ্জান হয়, ভক্ত কৃঞ্চকে প্রধানতঃ পরব্রহ্গ ও পরমাতআঝারূপে দেখেন। দাস্যভাৰে 

ভক্ত কৃষ্ণকে পূর্ণৈশর্যাময় প্রভূরূপে দর্শন করেন । : সেখানে প্রচুর পরিমাণে সম্ত্রমের 
ও গৌরবের বোধ হইয়া থাকে। শান্তভাবের গুণগুলি দ্াস্তন্ভাবে আছে, তাহা ছাড়া 
শান্ত অপেক্ষা দাস্যে একটি গুণ অধিক। তাহার নাম “সেবন' বা সেবা তৃতীয় 

ভাবের নাম সখ্য, ইহাতে শান্ত ও দা্তের গুণ আছে; তাহ ছাড়! একটি নূতন 
গু আছে-_ রী 

প্দান্যে সম্্রম-গৌরব-সেবা, সথ্যে বিশ্বাসময় ।* সথ্যেও সেবা আছে, কিন্তু এ সেবা 
অন্যরপ। 

কাঁন্ধে চড়ে, কান্ধে চটায়, করে ক্রীড়া-রণ। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্চে করায় আপন সেবন ॥ 

বিশ্রস্ত প্রধান সখা,__গৌরবসন্ত্রমহীন। অতএব সখারসের তিনগুণ চিন ॥ 
মমত।-অধিক কৃষ্ণ আত্মসম জ্ঞান। অতএব সখারসে বশ ভগবান্। 

বাৎসলো, শান্ত, দাহ্য ও সখ্য, এই তিনের গুণ ও লক্ষণগুলি আছে ' তাহা ছাড়া 

একটি গুণ আছে ; তাহার নাম পালন। অসঙ্কোচ ও অগৌরব সধ্যের গুণ, বাসল্যেও 

ইহা! আছে, কিন্ত বাসল্যে মমতা আঁধক। মমত। অধিক বলিয়া বাগুসল্যে “তাড়ন- 

ভগ'সন-ব্যবহার” | | 
আপনাকে পাল কজ্ঞান, কুষ্ধে 'পাল্য' জ্ঞান। চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত-সমান ॥ 

হার পর মধুর, ইহাই চরম ও পরম। ইহাতে শান্ত, দাশ্ত, সখা ও বাঙসল্যের সমুদয় 

গুণ ও লক্ষণগুলি বিদ্কমান। তাহা ছাড়া ইহার একটি নিজের গুণ আছে। 

কান্তভবে নিজাঙ্গ দিয় করেন সেবন। অতএব মধুর্বসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 

এই পঞ্চভান ও ভাবামুধায়ী রসাম্বাদন চিন্তা না করিলে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীল! 

বুঝিতে পারা যাইবে না। 

প্রীমন্মহা প্রড়ু বলিয়াছেন-_ 
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশন | ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ 

ভাবিতে ভাঁবিতে কু স্ফুরয়ে অন্তরে । কুষ্ককপায় অজ্ঞ পায় রসপন্ধুপারে | 



ললিতমাধবে রাধা ১৫ 

এই কারণেই আমর! এই বিষয়ের আলোচন! করিলাম । এইবার মূল বিষয়ের অনুসরণ 
করা যাইতেছে । ও 

*  শ্রীরাধা, ললিতা ও কুন্দলতা, বকুলকাননে ফীড়াইয়া রহিয়াছেন। কুন্দলত! 
জীকৃষ্ণের নাম করিলেন, ললিতা শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করিলেন । প্ীরাধা অশ্রুমোচন 
করিয়া ললিতাকে বলিলেন»-সখি, তুমি যাহার নাম শুনাইলে, আমি কি একবার তাহাকে 
দ্বেখিতে পাইব? কুন্দলতা বলিলেন_-সখি তুমি তৃষ্তায় আকুল হুইয়াছ, গতকল্য 
সন্ধ্যাকালে বিশাখা তোম।কে তীহার সহিত মিলিত করিয়াছিল । 

জ্ীরাধার অবস্থা এই । শ্রীকৃষ্ণের সহিত যতই দেখা হউক, যতই মিলন হউক 
না কেন, ভরীহার সকল ব্সময়েই মনে হয়, দেখা হইল না। কাজেই কুন্দলতার কথা 

শুনিয়! শ্রীরাধা বলিলেন,__প্রিয় সখি, ভাল কথা মনে পাড়াইয়! দিলে, তোমাদের গোকুল- 
যুনরাজ, বিদ্যুৎ্বিলাসের মত, শুধু একবার অতি অল্লক্ষণের জন্থা এই অন্রাগিনীর নয়ন- 
পথে পতিত হইয়াছিলেন। 

এইবার শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ। তিনি প্রথমে ললিতার কঙ্কণধবনি, তাহার পর 
শ্রীরাধার কিস্কিনীধ্বনি গুনিয়াছেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দুরে দেখিয়া বিস্ময়ের অহিত 
বলিতেছেন-_- 

কুলবরতন্ধর্শগ্রাববুন্দাঁনি ভিন্দন্ 

লুমুখি নিশিত দীর্ঘাপাঙ্গ-টহ্ক চ্ছটাভি। 

হুগপদয়মপূর্ববঃ কঃ পুরো বিশ্বকন্মা 

মরকতমণিলক্ষৈর্োষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ 

[ এই শ্লোকটি পরিভাবনা-নামক মুখসদ্ষির অঙ্গ । শ্লাঘ্যৈশ্চিত্ুচমত্কারো গুণা্ঘৈঃ 
পরিভাবন! ] 

শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধা ও সৌন্দর্ঘযাদি গুণ দর্শন করিয়া শ্রীরাধা চমণ্কৃত হইয়া 
বলিতেছেন, স্ত্রমুখি, সম্মুখে এ কোন্ বিশ্বকশ্মী! ইনি আপনার স্শ!ণিত ও দীর্ঘ- 
কটাক্ষরূপ টক্ক বা পাষাণ দারণ-ন্ত্রের দ্বারা কুলললনাগণের ধর্ম্ীসমু ভেদন করিতেছেন, 
'আর আপনার মরকতমণির ন্ায় শ্যামল সৌন্দর্যের দ্বারা গোষ্ঠ প্রদেশের সজ্জা " 
করিতেছেন । 



১৬ : ীরভৃধি 

ললিত বলিলেন,_সখি, ইনিই তোমার প্রাণনাথ। শ্্রীরাধা উন্মাদসহুকারে 

বলিতেছেন,-.. , | 

এষ কিমু গোপিক''কুমুদিনী-ন্ধাদীধিতিঃ 

স এষ কিমু গোকুল স্দুরিত যৌবরাজ্যোৎসবঃ। 
স এষ কিমু মন্মনঃ" পিকবিনোদপুম্পা কর ॥ 

কশোদরিদূশোদ্বরীমমূতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥ 

সি, ইনি কি সেই গোপীকুমুদিনী-বিকাশক নুধাদীধিতি চন্দ্র ইনিকি সেই গোকুলের 

যৌবরাজ্যোতসবের স্ফ,রণকারী? ইনি কি সেই আমার মানসকোকিলের আনন্দদায়ক 

বসন্ত 1 হে কৃশোদরি, ইনি আমার চক্ষুুটিকে অমৃতরসে সিঞিি করিতেছেন । 

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া চমত্কুত হইয়! চিন্তা! করিতেছেন-_- 

অসরুদসক্কদেষ! কা চমতকারবিষ্যা 

মম রসলহরীভিন্তর্ষমন্তন্তনোতি। 

বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায় তাপাঙ্গলীলা- 

মধুয়িমপরিবাহ। কাপি কলাযাণ-বাগী ॥ 

এ কোন্ চমণ্কারিণী বিদ্যা? যিনি বারম্থার রসতরঙ্গছারা অন্তরে অভিলাষ বাড়াইয়! 

দিতেছেন? বুঝিলাম, ইনি বিস্তুত অপাঙ্গ-লীলার মাধুরী-উচ্ছা'স-ময়ী কল্যা৭-দীর্ঘিক!। 

প্রীরাধার প্রতি পুনর্ববার দৃষ্টিপাত করিয়া, যেন ভাল করিয়! তন্ব নিরূপণ-পূর্ণবক 
বলিতভেছেন--সত্যই ত-_ | 
রর বস্তাং শৈবলমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বয়ং 

ফুল্লং পক্ষজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োরধ,গ্াং চ মূলেন তং । 

উন্নীলতাতি চঞ্চলঞ্চ শকরীছন্দং ব্রজে ভাজতে 

সেরং শুদ্ধতরাহনুরাগ পয়স! পুর্ণ পুরোদীর্ঘিকা ॥ 

'লোমাবলী শৈবলম্বরূপ ; কুচযুগল চক্রবাকমিথুন ; হস্তদ্বয়, পদদ্ধয় ও মুখ, এই পাঁচটি 
পদ্ম, বাহুঢুইটি সৃধালযুগলের সদৃশ ; চক্ষুদুইাট চঞ্চল মত্ন্যদয়ের ন্যায় স্ফূর্তি পাইতেছে। 

*সম্মুখবন্তী এ দীঘিকা শুদ্ধতর অনুরাগবারিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া জুরে বিরাজ 
করিতেছে । 



ললিতমাধবে প্ীর়াধ। ১৭ 

ীরাধ! ললিতাকে বলিতেছেন--সধি, আমার শরীর ঘুরিতেছে ; মামাকে হাত 
দিয় ধর। 

»  স্ীকৃঞ্চ নিকটে আসিয়া শ্রীরাধার রূপের মাহাস্থয বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 

প্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন,__-দখি, আমায় রক্ষ| কর। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে তাহার 

(শ্রীরাধার) অপাঙ্গের ; প্রভাব বলিতেছেন। শ্র্নরাধা গদ্গদম্থরে কুন্দলতাকে 
বলিতেছেন,-কুন্দলতে, এই সুন্দরশেধরকে নিধারণ কর, আমি হতভা গনী, আমাকে 

সর্ববদ। গুরুজনের অধ'নে থাকিতে হয় । 

* এমন সময়ে জটিলা আসিয়! উপস্থিত। জটিল! শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষা করিয়া 
'ৰলিতেছেন-_-ওরে তুই মনমোহন, গোকুলের কুলবালাদের তুই ধর্মপথ হইতে পতিত 

করিয়ছিস্। আমার পুত্রের পুণাবলে কেবল এই বধুটি বাকি ডলা!ছে। 
শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিয়! ল'্লতা ও কুন্দলতা৷ জটিলার সহিত প্রস্থান করিলেন। 

শ্রীকঙ্চ আর কি করিবেন? প্রিয়তমা চলিয়! গেলেন, কাজেই তিনিও €গা-সকলকে 

একত্র করিবার গন্য প্রস্থান করিলেন। 

৯। শঙ্খচুড়বধ 

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে । গোকুলের নাদীগণ দধিমন্থন করিতেছে। 

তাহার শব্দ দেবগণকে সমুদ্রমস্থন স্মরণ করাইতেছে। পালী নামক গোগপী অতিশয় 

দুঃখিতচিত্তে মাথা নত করিয়া, মুখ আবরণ করিয়! চকিতভাবে কুঞ্জ হইতে গোষ্টে গমন 
করিতেছে। শ্যামলা শ্রীকৃষ্ণের গীতাম্বর পরিধান করিয়াছে, তাহার গলায় শ্রীকৃষের 

গলার হার, কর্ণে মকরাকৃতি কুণগুল, আর শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তাহার গগুদেশে যে পত্রাবলী 

আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই পত্রাবলী তাহার গণ্ুদেশে রহিয়াছে, এই অবস্থায় সে স্বাধীন- 

ভর্তৃকার ভাবে গোকুলে গমন করিতেছে। পল্পু।র অবস্থা বড় মলিন; তাহার কবরী 
শিখিল হয় নাই, বিশ্বাধরের রাগ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, তিলক যেগন তেমনই র!হয়াঞ্ছে 
মুখ অতিশয় মলিন, অঙ্গ অলস, পদ্মা! বিপ্রলব্ধ! হইয়! গুছে গমন করিতেছে। পল্মার 

' সখী-সকল শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছে । বৃন্দাদেবী এই সমুদ্ন দেখিন্ছেন | 

ভগনতী পৌর্ণমাসী আসিতেছেন। তাপন মলে বলিতে বলিতে আমিতেছেন-.. 
ও 



অছমুলা খপু্ধর্শিণ। হদি চিন্তানিচন্কেন চর্চিত 

ভুৰি হস্ত নিবিখ জ্বাগ্রতী কথমপ্াক্ষং ক্ষপামিমাং ॥ 

আমি হৃদয়ের মধ্যে আঙ্গারসমূতের স্যায় ছুশ্চিন্তারাশি ধারণ করিয়া ভূমিশক্যায় জাগ্রত 
অবস্থায় অতিশয় কষ্টে এই রাত্রি যাপন করিলাম ! 

বৃন্দাদেবী তাহার কথা গুনিয়া, তাছাকে প্রণাম করিয়া তাহার এই দুশ্চিন্তার 

কারণ কি, পিজ্ঞাস। করিলেন। মন্ত্রিবর উদ্ধব মথুর! হইতে আলিয়া পৌর্ণমাসী দেবীকে 
এক ভয়াবহ সংবাদ দিয়া গিয়াছেন। ভোজবংশের কুলাঙ্গার ছুষ্টভূপতি কংস পুতনাকে 
নন্দগোকুলে পাঠাইয়। দিয়াছিল। এখন তাহার নিকট সংবাদ গিয়াছে, এক [দব্যবালক 

পৃতনাকে সংহার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া! কংস, বুল্লান্র ও কেশীদানবকে" 

বলিয়াছে, দেখ লোকগ্ুরম্পরায় শুনিলাম সেই বালক দুইটি গোকুলে বাস 

করিতেছে । গোকুলের এখন নাম হইয়াছে বুন্দানন। তোমরা সেখানে শিয়া সমুদয় 

তত্ব জানিয়! অলিবে। কেশী আসিয়া সমুদয় দেখিয়। কংসকে গিয়া! খবর দিয়াছে। 

স্ীরাধাকে অপহরণ করিবার জন্য কংস গোকুল অবরোধ কঠিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
এমন সময়ে ব্যান্থর গিয়! সংঝ/দ দিল, শ্রাধার বিবাহ হইয়া গিয়াছে । সেই কারণে 

ংস আর গোকুল অবরোধ করিল না। এখন কংস তাহা? পরম স্ুহৃতৎ শম্মচুড়কে 

কুম।রী-হরণের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে। 
বুন্দা ও পৌর্ণমাসীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কুন্দলত্ব। আসিয়া 

উপস্থিত । কুম্দলত। ভীতিসহকারে পৌর্ণমাসীকে জানাইল বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছে । 

৫শীবদ্ধন মল্লের বাড়ীর নিকটে সূর্য্যদেব উদ্দিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া বুন্দা 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আর চিন্তা নাই, শ্রীরাধ! 
তক্তিসহকারে সূর্যাদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই আরাধনায় তুষ্ট হইয়া সূর্্যদে 

আসিয়াছেন। সূর্ধ্দেব শ্ররাধাকে রক্ষা করিবেন। পৌর্ণমাসী বলিলেন-_ কুন্দলত! 
যাহ! দেখয়াছে, তাহ! সূর্য্য নহে। কংসের মিত্র সেই যক্ষই আসিয়াছে । যক্ষের এই 

তেজ: স্বাভাবিক নহে, সাংক্রমিক। শঙ্চড় কুবেরের কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে একটি 
মহামণি চুরি করিয়াছে। পৌর্ণমাসীর কথায় সকলেই চিন্তিত হইলেন । আজ শ্রীরাধার . 
সুর্যাপূ্জার দিন, তিনি অনেকক্ষণ মগ্ডাপ গমন করিয়াছেন। বিপদের সম্ভাবনা, এখন 



ললিতমাধবে শ্রীরাধা ১৯ 

শ্রীকৃষ ও বলরামকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয় ছাড়া আর কোনো উদ্গায় নাই। সেই 

উপায় করিবার জন্য তাহারা সকলে চলিয়া গেলেন । 

»*  ললিতমাধব. নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ইহাই বিদ্বস্তক অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ 

বিষয়ের সুচনা । 
' এইবার প্রকৃত বিষয় আ্বারস্ত হইতেছে । জটিলা, ললিতা ও বিশাখা প্রড়ৃতির সহিত 

শ্রীরাধা আসিতেছেন। কুন্দলতাঁর সহিত তাহাদের দেখ। হইল । প্রীরাধার একই ভাব; 
তিনি মনে মনে বলিতেছেন, হৃদয়, তুমি আর উত্কষ্টিত হইও নাঁ-_-প্রিয়দর্শন অতি হুর্ঘট। 

কুন্দলতা, শ্রীরাধাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া মৃছূস্বরে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, মিলনের 
"সময় উপস্থিত, চিন্তা করিও না। জটিল! অতিশয় সাবধান, তাহার সর্বদাই তয়, কৃষ 

কখন আসিয়া পড়ে । কাজেই তিনি কুন্দলতাকে বলিলেন-- রাধে, রাধে, বলিও না। 

এ নাম উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইবে । কুন্দলতা ঈষৎ হাস্য করিয়া 

জটিলার কথা স্বীকার করিলেন । জটিলা চঙ্িয়া গেলেন। সুধ্যের পুজা হইবে, পুজার 
মণ্ডপ লেপন করিবার জন্য জটিলা অশ্বো চলিয়া গেলেন। অবসর পাইয়! শ্রীরাধা 

কুন্দলতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-_কুন্দলতে, তোমার দেবর দুল্ল'ভদর্শন শ্রীকৃষ্ণ এখন 

কোথায় ক্রীড়া করিতেছেন ? কুন্দলতা বলিলেন,_তুমি সকল সময়েই ভীহার সহিত 

বিহার করিতেছ, 'তথাপি এত উতকন্িত কেন ? 

শ্রীরাধা বলিলেন__সখি, কেন উপহাস করিতেছ 2 তোমরাই ধন্য; কারণ, 
সকল সময়েই শ্রীকৃষ্কে দর্শন করিতেছ। আমার এমনই অবস্থা যে শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ 

করাও আমার পক্ষে সাতিশয় হুল্পভ। * 

জটিলার মণ্ডপ-লেপন শেষ হইল । ললিতা শ্রীরাধাকে মণ্ডপে লইয়া গেলেন। 

উভয়ে সূর্যযদেবকে প্রণাম করিলেন। পুজা করাইবার জন্ত একজন ত্রাঙ্মণের দরকার । 
জটিলা কুন্দলতার উপর ব্রাঙ্গণ আনিবার ভার দিয়াছেন। মধুমঙ্গল ও কুন্দলতার 

সহিত বিপ্রবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রাক্ষাপবেশী শ্রীকৃষ্ণ জ্রীরাধাকে, 
সম্মুখে দেখিয়। বলিতেছেন 

বিহারমুরদী ধিক মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা 

বিলোচন-চকোরয়ো; শরদমন্দচন্ত্রপ্রড়া । 



০ ্ বর মি 

ৃ উরোম্বরতটস্য চাভরণ চারু-তাঁরাবলী 

ময়ো্নত মনোরখৈরিয়গলস্ভি সা রাঁধিক1 ॥ 

আমার মনোরূপ করীন্দ্রের বিহারের জন্য গঙ্গার স্তায়, আমার লোচন-চকোর-যুগলের 
শরশ্ক।লীন অমন্দ চন্দ্র-প্রভাম্বরূপ, আমার বক্ষঃরূপ গগন-তটের আভরণম্বরূপ মনোহর 

তারাবলী বা হারস্বরূপ, আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইলাম। 

শ্রীরাধিক। ভাবিতেছেন, এই শ্যামবর্ণ নবীন যুবক কে, ইনি কোথা হইতে বৃন্দাবনে 

আসিলেন ? ইহাকে দেখিয়া আমি অধীর হইলাম! লিতে, ধিক্, ধিক্, কি প্রমাদ, 

ব্রহ্ষচারিকে দেখিয়া আমার হুদয় ক্ষুব হইতেছে, আমার যে পাপ হইতেছে! এই মহ্া- 

পাপের জন্য জবলস্ত অনলে প্রবেশ করিয়! প্রায়শ্চিত্ত কর! উচিত 4 
আবার ভাল করিয়া দেখিতেছেন। দেখিয়! দেখিয়া ললিতাকে বলিতেছেন-_ 

সখি, ইনি ন্বয়ং হরি । ব্রাঙ্গণ-বেশ ধরিয়া! আসিয়াছেন, নতুব। আমার অস্তরাত্মা বিগলিত 

হইত না। চন্দ্রের কিরণ ব্যতীত চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত হয় না। 
কুন্দলতা, মধুমজল ও ব্রাক্ষণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া জটিলার নিকট উপস্থিত 

করিলেন ও বলিলেন-__এই ছুইটি ব্রাক্ষণ আনিয়াছি, ইহারা শান্ত্রজ্ঞ। জটিল! মধুমঙ্গলকে 

বেশ ভাল করিয়াই জানেন, আর মধুমঙ্গলও চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি 
জটিলাকে বলিলেন,-__জটিলে, আমি সূর্য্পুজায় সুপপ্ডিত। শীঘ্র খগুলডডক লইয়। 

আইস। ৰ 
মধুমজলকে দেখিয়া জটিলার বিরক্তির সীমা নাই । জটিল! ঝলিলেন-তুই কে, 

ছঞুল ব্রাহ্মণ । তুইষে কৃষ্ণের সহচর! দূর হ'। ব্রাক্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়। 
জটিলা বলিলেন--এই ব্রাক্ষণবালকটি বেশ, সৌম্য মুদ্তি ও শ্যামবর্ণ ; ইনিই বধূকে পুজ! 
করাইবেন। 

ব্রাঙ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন-_ গোপরাজনন্দন বড়ই 
দুর্লীল, আর এই ব্রাক্ষণবালক তাহার সখা, অতএব ইহাকে এখান হইতে তাড়াইয়। 
দেওয়াই উচিত। তাহার পর প্রীকৃষ্ণ জটিলার নিকট শ্্রীরাধার নাম জানিয়! লইয়! 
শ্রীরাধার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে পুজার মন্ত্র 
পড়াইতে লাগিলেন। মন্ত্র শুনিয়া জটিল! খুব খুসী হইলেন। মধুমঙ্গল জটিলাকে 
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বলিলেন, এই, মন্ত্র কোথাকার মন্ত্র জান? ইহা, কৌন্ুমেষবী শাখার ভূ্ভীয়বর্গের ললনা- 
শুভকারী মন্ত্র। 

ইহার পর কুন্দলতার কথামত জটিল| মধুমঙগলকে ভোজন করাইবার জগ্য লইয়া 
গেলেন। কুপ্রমধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। কুমন্দলতার কথায় শ্রীকৃষ্ণ, প্রীরাধাকে 
রত্বসিংহাসনে বসাইলেন। : এদিকে মুখর আসিয়া উপশ্থিত। মুখরার ভিতরে একরূপ 
বাহিরে একরূপ । মুখরা শ্রীরাধামাধককে একত্র দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছে, 
কিন্তু বাহিরে তর্ভজন করিতেছে । মুখরার কণ্ম্বর শুনিয় শরীর লুক্কায়িত হইলেন, 
আৰ মুখর! তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। শহ্খচুড় গোপনে সুকাইয়াছিল, অবসর 

পাইয়া রত্ুসিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে মাথায় করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। সকলে 

কাতরতার সহিত কীদিয়া উঠিল-_হা! কৃষ্ণ, তুমি কোথায়? মুখরা ক।দিতে লাগিল, 

শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ যক্ষের সমীপবর্থী হইলেন ও যক্ষকে 
বিনাশ করিলেন। সখাগণ-সঙ্গে বলরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শখচড়ের মাথার 
মণি কাড়িয়। লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দিয়াছিলেন, বলরাম আবার মধুমঙ্গলের দ্বারা 
এঁ মণি শ্রীরাধিকাকে দিলেন। 

১০ | উন্মন্ত রাধিক 

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বৃষান্থুর ও কেশী নিহত হইয়াছে । এখন কংস গাদ্ষিনীনন্দম 
আগ্রচরকে শ্রীবুন্দাবনে পাঠাইয়াছে। রথ লইয়া অক্রু৫র আসিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত। 

ংসের আঙ্ঞায় অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরা'মকে মথুরায় লইয়া যাইবে। * 

পৌর্ণমাসী দেবী বড়ই ব্যথিত ও কাতরহৃদয়ে বুন্দাকে এই কথা বলিলেন। 
বুন্দার দুঃখের সীমা নাই। বুন্দা বলিলেন-_ 

বনভূৰি নবকুঞ্জং কসা হেতোবিধাপ্যে 

কৃত-রুচিরচছ্িষ্যাম্যত বা পুষস্পতল্লং। 

স্থরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎফুলয়িষ্যে 

ধদি নয়তি মুকুন্দুং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥ 

গাদ্ধিনী-নন্দন অক্রুর যদি প্রীকুষ্ণকে মথুরাপুরে লইয়৷ যায়, তাহ! হইলে আর কাছার 
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জন্য বনভূমিতে নূন কুঞ্জের ব্যবস্থা করিব? কাহার জন্যই বা আর সেই কুপ্জে মনোহর 
পুষ্পশধ্যা রচনা করিব। অসময়ে স্ররভিময়ী লতাকে প্রফুল্লিত করিয়াই বাকি করিব? 

ব্রজাঙ্গনাগণ রোদন করিতেছে, অক্রুরের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। সারা" 

রাত্রি তাহাদের একেবারেই নিদ্রা হয়'নাই। যশোদার বুদ্ধি একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া 

পড়িয়াছে, নিরস্তর রোদন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথ্রায় যাটুবেন, যাত্রার মঙ্গলাচরণ 
করিতে হইবে, সঙ্গে পাথেয় দিতে হইবে, কিন্ত যশোদার সেদিকে জ্ঞান নাই। শৈব্যা, 

শ্যামলা, ভদ্র! প্রভৃতি গোপীগণ জ্ঞানহারা হইয়া! পড়িয়াছেন। প্রীরাধার দিব্যোম্মাদময়ী 
উদঘ্ণা-দশ। উপস্থিত ; তিনি অসন্থন্ধ প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। তিনি রখের 

উপর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন, আর তীহার দেহ স্মলিত হইডেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, ' 

কদস্ববৃক্ষসকল নৃত্য করিতেছে। ললিতা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, সখি রাধে বিষ 
হইও না, পর্ববত উল্লঙ্ঘন করার এই প্রারস্তমাত্র, এখনও অনেক বাকি আছে। শ্রীরাধা 

একবার মুচ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হুইলেন, আবার ক্ষণকাল চীত্কার করিতে করিতে 
রথের অগ্রে গিয়া! মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, ক্ষণকাল পরে উঠিয়া বাস্পাকুললোচনে 

শ্রীকৃষ্ণের মুখ দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধা পূর্বে প্রিয় সখীগণের সমক্ষে কখনও 
প্রকাশ্যভাবে ও স্বাধীনভাবে শ্রীকুষ্জের মুখ দর্শন করিতে পারিতেন না, সেই শ্্রীরাধা 
আজ গুরুজনের অগ্রেও লজ্ভ। ত্যাগ করিয়াছেন, বিস্ফীরিতনেত্রে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বদন- 

কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণও অশ্রুনিন্দ্ু মোচন করিতেছেন, যেরূপ 
ব্যপার, তাহাতে মনে হয় ব্রজগোপীগণ প্রাণত্যাগ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপীগণ7ক 

আশ্মাস দিতেছেন, আবার ফিরিয়া অসিব, আবার মিলন হইবে । ভূঙ্গগণ মকরন্দ 

পান করিতেছে না, মবুরসকল নৃত্য পরিত্যগ করিয়াছে, চক্রবাকেরা স্বীয় রমণীগণের 

সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছ1 পর্যাস্ত পরিতা।গ করিয়াছে । বীরগ্রকৃতি শ্রীরাধা অতিশয় 

অধীর! হইয়াছেন, একবার লম্মুখে দৌড়িয়া যাইতেছেন, একরার স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছেন, 

কখন স্বাস্থ, কখন রোদন, কখন প্রলাপ আবার কখন ব মৌনাবলম্বন করিতেছেন। 
_.. স্ত্ীরাধার উক্তি-- 

ক ননাকুলচন্দ্রমা ক শিথিচন্ত্র কালস্কৃতি£ 

ক মন্দ্র-মুরলীরবঃ ক নু সুরেন্দ্রনীলহ্যাতিঃ | 
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কু রাসরসতাগুৰী রু মু সথি মষ জীবরক্ষৌষধি 

নিধির্মম সুহৃত্মঃ ক বত হস্ত হা ধিগ্বিধিং ॥ 

সখি, নন্দ কুলচন্দ্রমা কোথায় ? ময়ুরপুচ্ছভূষণ কোথায়? সেই মধুর মুরলীরব কোথায়? 

ধাহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ, তিনি কোথায় ? সেই রাসরসের নাটুয়া কোথায় 

তিনি যে আমর জীবন রন্মণর ওষধিম্বরূপ, তিনি কোথায় ? তিনি আমার স্রহৃত্তম, তিনি 

আমার অমূল্য রত্ব, তিনি কোথায় ? হায় বিধি, তোমাকেই ধিকৃ। 

এই শ্লোকটির অত্তিমধুর ও গভীর আস্বাদন শ্রীচৈতম্যচরিতামূতে আছে-_ 

ব্রজেন্ত্রকুলদৃগ্সিনু, কষ তাঁছে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কৈলা জগৎ উজ্জোর । 
কান্ত্যমূত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়। জীয়ে, ব্রজজনের নয়ন-চকোর ॥ 

সখি হে! কোথা কৃষ্ণ করাহ দর্শন । ক্ষণেক যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক, 

গাপ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ এই বুজের রমণী, কামাক-তগ্র কুমু'দনী, 

নিজ করামৃত করি দান। প্রকুল্লিত করে যেই, কাই। মোর চক্র সেই, 

দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥ কাই। সে চড়ার ঠাম, শিখিপিঞ্চেরউড়ান, 
নবমেঘে যেন ইন্্রন্থ। পীতান্থর তাঁড়দ,তি, মুক্তামাল! বকপাতি, 
নবান্বদ জিনি গ্তামতম্নু ॥ একবার যার নয়নে লাগে, সদ তার হৃদয়ে জাগে, 

কষ্চতন্ু যেন আম-আঠা। নাগীর মনে পৈশে যায়, তে নাহি বাহিরা়, 

তনু নহে__সেয়াকুলের কাট! ॥ জিনিয়া! তমালছাতি, ইন্দ্রনীলসমকাস্তি, 

যেই কান্তি জগত মাতায়। শঙ্গাররস ছানি, তাতে চন্ত্রজ্যোতন। সানি, 

জানি বিধি নিরমিল তায় ॥ কাহ সে মুরুলীধবনি, নবাত্র-গর্জিত জিনি, 

জগদ'কর্ষে শ্রবণে যাহার । উঠি ধায় ব্রজ্জন, তধিত চাতকগণ, 

আগি পিয়ে কান্তযদুতধার ॥ মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি, 

সথি, তোর তেঁহে! স্ুলত্তম । দেহ জীয়ে তাহ! বিনে, ধিক সেই জীবনে 

বিধি করে এত বিড়স্বন ॥ যে জন জীতে নাহি চাঁয়, তারে কেনে ভীয়ায়, 

বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক । বিধির করে ভংসন, কষে দেয় ওলাহুন, 

পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক ॥ | 

পূর্বেবান্ত অংশ তৃতীয় অঙ্কের বিহম্তক অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ কাধ্যের আংশিক সুচনা | 
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এইবার প্রকৃত 'বিষয় জারস্ত হইতেছে। ললিতা ও বিশাখ! দীন্তবনা দিতেছেন, আর 

শ্রীরাধিকা কা্দিতে কাঁদিতে আসিতেছেন। শ্রীরাধার উক্তি 

নিগীতা ন ন্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্্মভণিতি- 
দৃ্টা নিঃশস্বং সুমুখি মুখপক্ষেরুহরুচ£ । 
হরেবক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমীলিঙ্গিতমভূঁ- " 

দিতি ধ্যায়ং ধ্যায় স্কুটতি লুঠাত্তর্মম মনঃ ॥ 

হুমুখি, আমি স্বাধীনভাবে প্রাণভরিয়া ( ্বৈরং ) কর্ণপুটের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য- 
সকল শ্রবণ করি নাই, নির্ভয়ে তাহার মুখকমলের মনোহর কান্তি সন্দর্শন করি নাই, 

তাহার বিশাল বক্ষঃ আমা-কর্তৃক গ।টরূপে আলিঙ্গিত হয় নাই, সখি, এই সব কথ চিন্তাঁ 
করিতে করিতে আমার মন ও অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ একেবারে বিদীণ হইয়। যাইতেছে। 

বিশাখা শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছেন, সথি, শ্রীকৃষ্ণ আবার শীঘ্র ফিরিয়া আসিবেন, 
কেন তুমি অধীর হইতেছ ? কিন্তু একথা কে শোনে ? তাহার পর শ্রীরাধার উন্মাদ । 

এই অবস্থ! বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । এই অবস্থায় একবার চক্রবাকীকে শ্রীকৃষ্ণের 

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বায়সকে বলিতেছেন, তুমি যাও, শ্রীকৃষ্ণকে আমার কথ৷ 
নিবেদন কর, শারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের কি শক্রসংহারকাধ্য শেষ 
হইয়াছে, তিনি কি প্রত্যাবর্তন করিতেছেন? হায়! এখন সে বংশীগানামৃত কোথায় ? 

সে পরিহাসভঙ্গীই বা কোথায় 2 আমি কি করিয়া ধৈর্যধারণ করি ? আমার" প্রাণনাথই 
বা কোথায় 2 ললিত! সান্তবন। দিবার জন্য বলিতেছেন, সখি, এসব কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণ 
খশমোদ করিবার জন্য এই মায়া স্থষ্ি করিয়াছেন। তিনি কি কখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ 
করিতে পারেন 2 অতএব চল অন্য কুঞ্জে আমরা তাহার অন্বেষণ করি। নিশ্চয়ই 
ধরিতে পারিব। 

হরিলীগণকে দেখিয়া শ্রীরাধা সজলনয়নে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন--তোঁঞঙ্রা কি 
.ভ্াহাকে দেখিয়াছ ? মযুরিকে জিজ্ঞ।স।৷ করিতেছেন, কুটিলতা ত্যাগ করিয়। সত্য করিয়। 
বল, শিখিপিঞ্ুমৌলি কোন্ কুণ্ডে লুকাইয়া রহিয়াছেন? গুগ্রামাল! আত্্রাণ করিয়া 

, কীপিতেছেন, ষেন চন্দ্রাবলীকে দেখিতে পাইতেছেন, তাহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পর্ননতের গুহায় তাহার নিজের কথা প্রতিধবনিত হইতেছে, 
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প্রতিধ্বনি গুনিয়া বলিতেছেন--একি চন্দ্রাবলী রোদন করিতে করিতে আমাকেই যে 

শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছন। ক্ষটিকশিলায় নিজের প্রতিরিম্ব দেখিয়া মনে 
হটুতেছে, বুঝি চন্দ্রাবলী ধাড়াইয়া রহিয়াছে, মোহের সহিত চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিতে 

যাইতেছেন। বিছ্যুৎশোভি ত'মেঘ পর্ববহগাত্রে শোভা! পাইতেছে, দেখিয়া! মনে হইতেছে-_ 

এ কৃষ্ণ । শ্রীরাধার পুনঃ পুনঃ মুচ্ছ1 হইতেছে। পদ্মদলের দ্বারা বীজজন করিয়া সথীরা 

চেতন করাইতেছেন। চেতন হইয়! শ্রীরাধা মনে করিত্তেছেন--তিনি ললিতা, আর নিক্কটে 
উপবিষ্ট ললিতাই শ্ত্রীরাধা। তাই ললিতাকে বলিতেছেন-_-সধি রাধে, মিথ্যা মান 
পন্দিত্যাগ কর। ললিতা অবস্থা দেখিয়া মাথা নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ 

*করিতেছেন। শ্রীরাধা পুনরায় ললিতাকে রাধা জ্ঞান করিয়া বলিতেছেন--সখি রাধে, 
তোমার পদশব্ব শুনিয়! শ্রীকৃষ্ণ কেলিকুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন। তুমি কেন অকারণ 
মানময়ী হইয়! রহিয়াছ ? এই বলিয়া ললিতার চরণে ধরিয়। বলিতেছেন-_ 

মুকুন্দোহম়ং বুন্দোক্জলপরিসরং কুঞ্জময়তে 

লতালী চ ম্মেরা মধুপবিরুতৈত্থাং ত্বরয়তি । 

তঠভ্তিষ্টোন্মন্ডে ন তুদ পদলগ্াং সহচরীং 

ছুরাপন্তে মৌদ্ধ্যাদ্বিরমতি বরীয়ানবস রঃ ॥ 

সখি! মুকুন্দ, কুন্দকুপ্তে গমন করিতেছেন, লতাসকল হাস্যাবদনে মধুকর-বস্কার-ধ্বনি 

দ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত হইবার জন্য বলিতেছে। অতএব হে উন্মত্তবে! গাত্রোথ।ন 

কর, চরণে পতিতা সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না, তোমার মুগ্ধতার জন্য দুল্ল্ভ 

উৎকৃষ্ট অবসর ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে ! ৫ 
তাহার পর শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখার সহিত পুস্পোগ্ানে প্রবেশ করিলেন। 

মল্লিকা-কলিকা-সকল স্মলিত হইতেছে, কদঘ্বমপ্তরি-সকল চতুর্দিকে ক্রটিত হইতেছে, 
জাতিপুস্পসকল শ্যামকান্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রীহরির বৃন্দাবনে সকল দিকেই ছুর্গতি 

উপস্থিত! মহাদাবানলের জ্বালায় বনস্থলী যেন দগ্ধ হইতেছে । আবার শ্রীরাধার মনে 

হইতেছে, দূরে যেন গোমণুলী দেখা যাইতেছে, তবে গোপেন্দ্রনন্দন আলিতেছেন__-আর 
অধিক দূরে নহে। আবার দেখিতেছেন--্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ সম্মুখের তৃণ ভোক্কন 
করিতেছে না; বতসগুলি নিকটে আসিতেছে, কিন্তু ধেনুগণ তাহাদের লেহন 
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করিতোছে না, কেল হাম্বারবে কাদিতেছে। শ্রীরাধা যমুনাস্পুলিনে লুষ্টিতা হইয়! 
বলিতেছেন-”এই লেই যমুনা'পুপিন, পল্পবদন, তুমি কোথায় ৪ আবার মুচ্ছ? হইল। 

সখীরা শ্রীকৃষ্জের নির্্মাল্য তাহার নাসিকাগ্রে ধারণ করিলেন, বকূক্ষণ পরে চৈতন্য হইল । 

চেতনা পাইয় আীরাধা বলিতেছেন---“সখি স্বপ্রে দেখিলাম এক ছুরাত্মা রাজদুত বুন্দাৰনে 

আসিয়। শ্রীকৃষ্কে রথে তুলিয়।--” এই পর্যন্ত বলিয়! আর বলিতে পারিলেন না 
বলিলেন--চল সখি, দুঃক্বপ্ন-জনিত পাপক্ষয়ের জছ্া যমুনায় মান করিব, তাহার পর, 

মুকুন্দকে দর্শন করিব ।' 

বিশাখা বলিলেন--সখি চল আমরা কালিয়হদে খেলাতীর্থে যাই, মুকুন্দ সর্বদাই 

সেখানে খেলা করিয়া থাকেন। এই বলিয়। তাহার! সকলেই প্রস্থান করিলেন। 

ইহার পর কি হইল তাহা মুখর! ও বৃন্দার কথোপকথন হইতে আমরা জানিতে 
পারিদ। শ্রীরাধা, ললিত ও বিশাখা, খেলাভীর্ঘে কালিন্দী-হ্ুদে গমন করিলেন, তাহাদের 

মনে হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ নীলপন্মের বনে সাতার কাটিয়। খেল] করিতেছেন। বিশাখা 

ও শ্রীরাধা সেই জলে অবতরণ করিলেন, আর উ্িলেন না'। ললিতা এই দৃশ্য দেখিয়া 
জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে মুখরা ও বৃন্দ গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। 

ললিতা জলে নামিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখর] ও বুন্দা তাহাকে ধরিয়৷ রাখিতে 

পারিলেন না! । 

আকাশে দৈববাণী হইল, শ্রীরাধার মহিমারাশি কে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবে, 

সেই নবন্ুড়িদ্বিল'সিনী গেপন্থন্দরী আজ সখীর সহিত মুনীন্দকুলছুল্পভ সূর্ধ্যম গুলকেও 

ভে করিলেন। তাহার পর আবার আকাশবাণী হইল, শ্রীরাধ'র জীবন-ম্বরূপ দাঁড়িম্ব- 

দশন! ললিত পর্ববতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইলেন। বুন্দা যমুনায় প্রাণত্যাগ করিতে উদ্ত 

হইয়াছিলেন, দেববাণী তাহাকে নিষেধ করিয়! বলিলেন-_এ কাজ করিও না। আবার 

প্রমোদ-ন্থধান্থারা তোমার মহোশুসব পরিপূর্ণ হইবে, আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের দেখা পাইবে। 
ভূয়ন্তে ভবিতা গ্রমোদসুধয়। পূর্ণ! মহাহুদ্ধবঃ ॥ 

ললিতামাধব নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত । প্রথম তিন অঙ্কে ব্রঙ্জলীলা, তাহার পর পুরলীল।। 

চতুর্থ অস্কে পুরলীল! আরম্ত। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে চলিয়! আসার পর অনেকদিন 

চলিয়। গিয়াছে । ভক্ত উদ্দব দেখিতেছেন, শীকৃষঃ সর্বনভ্ঞ্ঞদিগের গুরু হইয়াও অজ্ঞের 
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স্ঠায় ব্যবহার করেন, প্রভূসকলের চুড়ামণি অর্থাৎ পরমপ্রভু হইয়া অঙ্গেক সময়ে নিতান্ত 
জড়ভাবাপন্ন হইয়৷ থাকেন; শ্রীরুষ্ং আনন্দময় বিগ্রহ অথচ সময়ে সময়ে ব্যাকুল 
হইতেছেন। ইহা! বড়ই আশ্চধ্য । উদ্ধাব অনুমান করেন, মুকুন্দ গ্রণফিজনের প্রেমবশ্ঠুতা 

স্বীকার করিয়! থাকিবেন। , 

কংস বিনষ্ট হইয়াছে । উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের 
উপনয়ন হইয়াছে। রোহিণী মথুরায় আসিয়াছেন, গার্গী তীহার সঙ্গে আসিয়াছেন। 

পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আসিয়াছেন। শরীক 

গুরুগৃহে বাস করিয়াছেন, গুরুদেব সান্দীপনিকে দক্ষিণা দিবার জঙ্যা যমালয় হইতে 

তাহার মৃতপুত্র মধুমজলকে আনিয়া দিয়াছেন। উদ্ধব বুম্দাবনে গিয়াছিলেন। চন্দ্রা 

বলীকে লইয়া আসিবেন, এইরূপ তাহার ইচ্ছ! ছিল। কিন্ত্বু তাহ। হয় নাই। কারণ 

রুক্দী, তাহার সখা শিশুপালের মুখে সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলীকে তাহার পূর্বেবেই 
কুণ্ডিলনগরে লইয়! গিয়াছিল। শিশুপাল শ্রুতশ্রবার নিকট গোকুলের রহস্যকথ! 

শুনিয়াছিল, শ্রুতশ্রবা আনার মথুরানগরে গাগীর নিকট এসকল কথা শুনিয়াছিলেন। 
ভীক্মকতনয় রুূক্মী যখন চন্দ্রবলীকে গোকুল হইতে লইয়া আদিল, তখন কেহই বাধ! 

দেয় নাই । কে বাধা দিবে? শ্রীকৃষ্ণ বহুকাল সবান্ধবে মুরায় অবস্থিতি করিতেছেন। 

গোবদ্ধনমল্লও হত হইয়াছে । পদ্মা নগ্রজিত রাজার কন্যা, ইহার নাম নাগ্পজিতী; 

শ্যামলা মদ্ররাজের কন্যা, ইহার নাম মারা ; ভদ্রা কেকযরাজের কন্যা, ইহার নাম লক্মমণ ; 

শৈব্যা, শৈব্যরাজের কন্যা, ইহার নাম মিত্রবৃন্দা। নগ্রজিত, মদ্রেশখখর, কেকয় ও শৈব্য, 

ই'হার! নারদের মুখে সমুদয় কথা জানিতে পারিয়। গোকুলে গিয়াছিলেন এবং গোপপতি- 

গণকে প্রসন্ন করিয়া কন্যাদের লইয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নীব্রতপরায়ণ! যোলহাজার 

একশত গোপকন্ত। কামাখ্যাদেবীর স্তব করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রচগ্ুশ্বভাব নরকাস্থর 

বলপুর্ববক এ সমুদয় কম্তা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ষোলহাল্সার একশত অ:ট 

কুমারীর মধ্যে একজনও গোকুলে নাই। 

এই গেল গোকুলের সংবাদ । এদিকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার দারুণ দশ! শুনিয়া অত্যন্ত 

ব্যথিত হুইয়! রহিয়াছেন, তাহার একেবারেই সখ নাই। ভগবতী পৌণমাসী সঙ্গীত, 

বিষ্বার বিধাত! ভরতমুনিকে ধরিয়া এক নাটক রচন! করাইয়াছেন। তুম্ছুরু গন্ধরব্বগণকৈ 
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এ বিষ্ভা শিখাইয়ঠছন। সেই গন্ধরেরবরা এ নাটকের অভিনয় করিবেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা 
দেখিবেন। 

শ্রীকৃষ্ণ অভিনয় দর্শন ফরিতেছেন, মধুমঙ্গল তীহার নিকটে আছেন। নাটকের 

বিষয় *শ্রীরাধার অভিসার” । নট ও নটারা এমন অভিনয় করিতেছে, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে 
নিজে ভুলিয়! যাইতেছেন। গোপবেশধারী অভিনেত। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া স্বয়ং শ্রীকুষ 
রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিতেছেন, “ইহাকে দেখিয়া! আমার ষে শ্ত্রীরাধার সারপ্য-লাভের 
ইচ্ছ। হুইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ভূলিয়া যাইতেছেন ; তিনি যেন বুঝিতেই পারিতেছেন 
না তিনি কে, তিনি কি নট হইয়। অভিনয় করিতেছেন, না সভ্য হইয়া! অভিনয় দেখিত্রে- 

ছেন? এদিকে অভিনয় চলিতেছে । শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাইয়া 
ললিতাকে আহ্বান করিতেছেন। ললিতার সহিত শ্রীরাধা আসিতেছেন। অভিনেত্রী- 

শ্রীরাধাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ এমনই বাকুল হইয়াছেন, যে আসন হইতে উঠিয়া উত্কণ্ঠার 
সহত আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিলেন। মুখরা'ও 
অভিনয় দেখিতেছেন। অভিনেত্রী শ্রীর/ধাকে দেখিয়া তিনিও আত্মহারা হইয়া তাহাকে 
ধরিতে যাইতেছেন ;) ভগবতী পৌর্ণমাসী মুখরাকে নিবারণ করিলেন । মুখরা বলিতে- 
ছেন-_-দৈববাণীতে গুনিয়াছি, শ্রীরাধ! সূর্য্যমগুল ভেদ করিয়৷ লোকান্তরে গমন করিয়া: 

ছেন। আমার বোধ হয় গন্ধবরা তাহাকে সেই লোকান্তর হইতে লইয়া আসিয়াছে। 

অভিনয় চলিতেছে । শ্ত্রীরাধা ললিতার সহিত বাহিরে আসিয়াছেন, ইহা জটিলা ও মুখরা 

উভয়েই জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই তাহার অনাবৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া! কদণ্ব- 

বৃক্ষাচ্ছন্ন যমুন।তীরের পথ দিয়! শীঘ্র শীঘ্র যাইতেছেন। পদচিহ্ব দেখিয়া জটিলাও আদসি- 
তেছে। শ্রীকৃষ্ণ অভিনারিক1 শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়াছেন, আর মিলনের বিলম্ব 

নাই, এমন সময়ে জটিলা আসিয়। উপাস্থত। জটিল। আসিয়া ললিতাকে তিরম্কার করিতে 

লাগিলেন। ললিতা বলিলেন, গাগী বলিয়৷ দিয়াছেন, আজ বড় গুভদিন, আজ যাঁদ 
মাধবীপুস্পের দ্বার! সুধ্যের পুজা করা যায়, তাহা হইলে সূর্য্দেৰ এককোটি গাভী দান 
করিবেন। আমি সেইজন্য শ্ীরাধাকে মাধবীমণ্ডপে লইয়। যাইতেছি। আজ যে 

অভিসারের অভিনয় হইল, তাহার বিষয়টি এই । জটিল! ফিরিয়া আসিতে জাসিতে 

বন্দাদেবীর কৌশলে শারিকার মুখে শুনিয়। আসিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আজ তাহার পুত্র অভি- 
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মণুযুর বেশ ধারণ করিয়া জটিল।র গৃহে যাইবেন। এই কথা শুনিয়া জটিলা অতিশয় 
সতর্ক হইয়া থাকিলেন। এদিকে সত্যই জটিলার পুত্র অভিমনুযু প্রয়োজনবশতঃ গৃহে 
আসিয়ছেন। জটিল! ভাবিলেন, এই ত শ্রীরুষ্ণ, অভিমন্যুর সাজে সাজিয়! আমাকে 
বঞ্চনা করিতে আসিয়াছে'। তিনি তাহাকে ধরিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন, কুষ্চের 

অশিষ্টতা দেখাইবার জন্য €লাক ডাকিতে লাগিলেন। অভিমন্যু বড়ই লজ্জিত হইয়! 
পৃড়িলেন। শেষে জটিলা যখন প্ররুত ব্যাপার বুঝিলেন, তখন আর তাহার লজ্জার 
সীমা নাই। এদিকে কুন্দলতা আসিয়া! অভিমন্যুকে বুঝাইয়। দিলেন-_-শ্রীরাধা অতিশয় 

পুগ্র্যবতী, সরলা, সত্যবাদিনী ও নিগ্ধা ; আর, জটিলার উদ্মাদরোগ হইয়াছে । অভিমন্ুযু 

“তাহাই বুঝিলেন। তিনি,গরু কিনিবার জন্য ন্বর্ণ লইতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। কাজ 

সারিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুর মাজে সাজিয়! জটিলার গুহে আসিয়া 
উপস্থিত। জটিল আর কোন আপত্তিই করিলেন না, তাহার সহিত চৈত্যবৃক্ষের মূলে 
যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিরাপদে শ্রীরাধাকুষ্ের মিলন হইল। 

১১। চন্দ্র।বলী-লাভ 

তৃতীয় ও চতুর্থ আস্কে শীরাধার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এখন চন্দ্রীবলীর চরিত্র অর্থাৎ 
রুন্মিণীর বিবাহ বর্ণনা! করিতেছেন । 

আরও অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে । কা'লযবন, মহাদেবের বরে মথুরাবাসিগণের 

অবধ্য ছিল। সে আসিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল । শ্রাীকুষ্ণ কৌশলক্রমে এ যবনকে 
এক পর্বতের গুহায় লইয়া গেলেন। সেই গুহায় মুচুকুন্দ রাজা ছিলেন, তাহার 

নয়নাগিতে কালযবন ভন্দীভূত হইল। তাহার পর কুটিলবুদ্ধি জরাসন্ধের সহিত পুনঃ 
পুনঃ যুদ্ধ। এখন শরীক সমুদ্রতটব্তা পর্ববত-শালিনী দ্বারকানগরে গমন কারয়াছেন। 

ব্রজলীলায় ঘিনি ন্দ্রাবলী তিনিই পুরলীলায় র'ন্দিণা, একথা পুর্বেব বলা হইয়াছে। 

ভীস্মক ইহা জানিতেন। কুল্ষমি একথা গোপন করিতে চাহেন, এইভ্তন্য নাম বদ্লাইয়া 

দিয়াছেন। আলোচ্য অঙ্কে দেবর্ধি নারদের একটি ন্বগতঃ উক্তি স্মরণীয় “নগ্বেতাঃ 
ব্রজপুররমণ্যঃ সমানতত্ব! অপি বিগ্রহাদিতিন্না এব, মধ্যে তু মায়য়া পরমভিল্নাঃ কৃতাঃ, 

সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজ্গরমণ্যঃ প্রেমমুচ্ছিতা বর্তন্তে, কিন্তু যোগমায়য়ৈব, বিপ্রয়োগে 
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হপি প্রিরসঙ্গস্থখগঙগমনায় তত্রৈবাচ্ছাগ্ভ পুররমণীষু স্বাংভদাভিমানেনাবেশিতা দীর্ঘস্বপ্র ইব। 
যাল্তদ্ধবযান-কুরুক্ষেত্র-যাত্রয়োনিবৃত্তব সমানচরিত্রাস্তাঃ খন্বফ্টোত্তরৈকশঙযোড়শমহত্র- 

তস্তন্মা দ্যা এব, তদলং তদ্রহস্যোদঘাঁটিনেন 1” ও 
একথ। নিশ্চয় যে এই সমুদয় ব্রজরমণী ও পুররমণী একই, তত্ব“ কেবল বিগ্রহ বা দেহ- 
প্রভৃতিতে ভিন্ন । মধ্যে কেবল মায়া ব! যোগমায়া কর্তৃক পরমভিন্না। বা পৃথকীকৃত। 
হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রমধ্যে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেমে মুচ্ছিতা হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু 
যোগমায়! কর্তক এই বিচ্ছেদের সময়েও প্রিয়সঙ্গসখলাভ করাইবার জন্য সেইখানেই 

তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিয়। পুররমণীসকলে অভেদাভিমানদ্বার! দীর্ঘ স্বপ্পের স্তায় 
অনুভব করান হইতেছে । উদ্ধব-আগমনে ও কুরুক্ষেত্র যাত্রায় যেসকল ব্রজরমণীগণের 
কথ| বলা হইবে, সেই ষোল হাজার একশত আট গোপী, তাহারা পৃথক, যাহা হউক এই 
রহস্য উদঘাটনের প্রয়োজন নাই। 

ভীম্মকের ইচ্ছা, তাহার কন্যাকে যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করেেন। 

ভীশ্মকের পুত্র রুল্সির ইচ্ছ! চেদিরাঙ্গ শিশুপালের সহিত ভগ্মীর বিবাহ দেন। রুল্সি 

একটি শ্লোক লিখিয়া তাহার ভগ্রির নিকট পাঠাইয়াছে__ 
প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে । 

নরদেববরে শ্রুতশরবো হৃদয়ানন্দিগুণে বিজন্ততাং ॥ 

পৌর্ণমাসী দেবী এই শ্লোকের পাঁচটি হক্ষর বদলাইয়া দিয়াছেন। শ্লোকটি হইয়াছে _ 

প্রণয়ে। মমঘোধনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঞ্চিতে । 

পরদেববরে জ্রুতশ্রবেো হদয়ানন্দি গুণে বিজ্স্ততাং ॥ 

কাজেই শ্লোকের অর্থ একেবাকেই ব্দ্লাইয়া গিয়াছে। গুথমে অর্থ ছিল-_দমঘোষের 

পুত্র শিশুপাল যৌবনান্বিত, রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ট, গুণের দ্বারা স্বকীয় জননী শ্রস্তআবার 

হৃদয়ে আনন্দবিধান করিয়া থাকেন, অতএব এই শিশুপালে তোমার প্রণয় বৃদ্ধিশীলা 

হছউক। ২. "ই 

পৌর্ণমাসী-কর্তৃক শ্লেকের অক্ষর পাটি পরিবপ্ভিত হওয়ার পর অর্থ দাড়াইল-_ 

ধিনি গোপালন-তণ্পর, নবযৌবন-ভূষিত, পরদেবতোত্তম, যাহার গুণ শুনিলেই হৃদয় 

আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই নন্দনন্দনে আমার প্রণয় বৃন্ধিণীল হউক। 
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পৌর্নমাসী-কর্তৃক পরিবন্তিত ফ্লেক রকি দেখিয়াছে এবং বুঝিয়াছে, শরীক 
আসিবেন। শ্তরীকৃষ্ণকে রাধ! দিবার জন্য কুকি ক্ষত্রিয় রাজাদের নিমন্ত্রণ করিয়া! কুণ্ডিনে 
লইয়া! আসিয়াছে । এদিকে রুক্মিণী এক পত্র লিখিয়! সুনন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা 
সেই পত্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট 'পাঠাইয়া দিয়ছেন। এদিকে ক্রুধ ও কৌশিক নামক দুইজন 
তর্তুরাজ। শ্রীকৃষ্ণকে আমন্ত্রৎ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ গরুড়-সহ নটবেশে গোপনে ছুর্গ'- 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রুলক্সিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, 

ইনিই সেই চন্দ্রাবলী। ভীন্মক গোপনে শ্রীকৃষ্ণের করে কন্যা সম্প্রদান করিলেন । 
বলরীম আসিলেন, বাহিরে ভীষণ যুদ্ধ হইল, বিপক্ষ ক্ষত্রিম নৃপতিগণ পরত ও 

*ধিতাড়িত হইলেন । ু 

১২। ললেতা-প্রাপ্তি_-ষষ্ঠ অন্ধ 

মণিহরণ শ্রীকঞ্ণলীলার একটি অপূর্ব উপাখান। এই মণির নম স্যমন্তক। 
যক্ষ শঙ্ঘটুডরকে বধ করিয়া শ্রীরুঞ্ণ যে মণি বলরামকে দিয়াছিলেন এবং বলরাম যে মণি 

মধুমঙগলের দ্বারা শ্রীরাধাকে দিয়াছিলেন, ইহা সেই মণি। শ্রীরাধা যমুনা-জলে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, যমুনা সুষ্যের কন্যা । পিতার আদেশে যমুনা শ্রীরাধাকে সূর্যালোকে লইয়া 

যান। এই মণি শ্রীরাধার সঙ্গে ছিল, তিনি এই মণি দিয়া সূর্যাদেবকে প্রণাম করেন। 

সন্াজিত রাজা অপুত্রক ছিলেন, ভিনি সূর্ধযদেবের আরাধনা করেন। সুন্যদেৰ 

এই স্যমন্টক মণি ও সত্যভামা-নামা কন্যা সত্রাজিৎকে দান করেন। সৃষ্যদেব তাহাকে 

আদেশ করেন, নারদের আদেশানুসারে এই কন্যার বিবাহ দিও, আর এই মণিটিকে গৃহে 

স্থাপন করিয়া প্রতাহ ইহার পুজা করিও, এই মণি প্রত্যহ অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিবে। 

উদ্ধৰ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ হইয়া সত্রাজিতের নিকট এই মণি প্রার্থন। করিয়াছিলেন । সন্ত্রাজিৎ 

তাহা দেন নাই। তাহার পর সব্রাঙ্িতের ভ্রাতা প্রসেন এই মণি লইয়া চলিয়া যায়। 

এক সিংহ বনমধ্যে প্রসেনকে বধ করিয়া এই মণি হস্তগত করে। ভল্লুক জান্বণান আবার 

এই সিংহকে বধ করে, সুতরাং এই মণি জান্ববানের তস্তগত হয়। শ্রীকৃঞ্চের ছুর্ণাম হইল, 

“প্রীকৃষ্ণই মণিহরণ করিয়াঞ্ছেন। সত্রাঞ্জিতকর্তৃক এই দুর্ণাম প্রচারিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ 
দ্রণীম-ক্ষালনের জন্য মণিঅ+ম্বঘণে বনযারা করেন । 
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প্রীরাধ। যখন হমুনায় প্রবেশ করেন, তখন বিশাখা ত্রাহার সঙ্গে ছিলেন এবং 

বিশ।খও জলে প্রবেশ করেন। ধর্ম্টরাজের কনিষ্ঠ। ভগিনীই গেকুলে বিশাখ| নামে 

পরিচিত। ছিলেন । বিশাখ। ভ্রীরাধার সখী, সেই কারণে যমরাজের মাতা! সূর্ধ্যপত্বী সংজ্ঞাও 

স্রীরাধাকে অতিশয় ভালবাদিঠেছেন। সংজ্ঞার পিতা "শিল্পাচার্য; বিশ্বকর্মা । সংজ্ঞার 

প্রর্থনায় বিশ্বকর্মা! ছ্বারকায় নববুন্দাবন রচন| করিয়।ছেন। শ্রীরাধার জন্যই এই নববুন্দাবন 

রচিত হয়। সুর্যাদেবের অপর পত্বীর নাম ছায়া, তিনি শনির জননী । তিনি শ্রীরাধাকে 

বলিয়াছিলেন,--নববৃন্দাবন নির্মাণ করিয়া কি হইবে? তোমার যিনি বল্লভ, তিনি 

ূর্ধামগুলমধাবর্তী, অত এব তুমি হার সহিত সূর্ধযমগ্ডলে বাস কর। এই কথা শুনি! 

বিশখ। হাস্য করিয়। তাহাকে বলিয়াছিলেন-_-একদিন শ্রীকৃমর চতুর্ভজ হইয়াছিলেন, 

তাহাতে গেগীদের অনুরাগ কমিপ গিয়াছিল। স্থতরাং বৃন্দাবন ও গোপেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত 

গেীদের উপায় নাই। 

সত্রাভিত, ন| জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক রটন! করিয়াছেন। নারদ তাহার নিকট 

গিয়। তাহাকে তিরস্কার করিলেন। মণিহরণের যথার্থ ব্যাপার নারদের মুখে শুনিয়া 

সত্রাজিত অনুতপ্ত । [নি ভাবিলেন শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর উপায় নাই। নারদের আদেশে 

সত্রাজিতের মাতা সত্যভাম! বা শ্রীরাধাকে লইয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অস্তঃপুরে আসিয়া 

উপস্থিত হইলেন ও সম্যভামাকে রুক্িণীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে 

স্রেহসহকারে গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ভয় হইয়াছিল। শেষে রুক্সিণী বা চন্দ্রাবলী, 

সত্যভামা বা শ্রীরাধাকে নববৃন্দ।র হন্তে অর্পণ করিলেন ও নববৃন্দাবনে রাখিতে 

বলিয়া! দিলেন। | 

এদিকে শ্রীরঞ্চ মণি-অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ববতগুহায় জান্ববাঁনের নিকট 

উপশ্থিত। প্রথমে ভীষণ যুদ্ধ, শেষে জান্ববান্ ভ্রীকৃষ্ণকে চিনিলেন এবং তীহাকে 
রতুসিংহাসনে বসাইলেন । ললিত যখন পর্ববতচড়া হইতে লক্প্রদান করেন, তখন 

জাম্ববান্ তাহাকে ধরিয়াছিলেন। এখন ললিতার নাম জাম্ববতী। তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের 

প্রাতিম। গড়িয়। দিবারাত্রি তাহার পূজা করেন। ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইল। 
জান্ববান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্যমস্তকমণি দিলেন আর কন্যারত্ব উপহার দিলেন। ভীম্মক রাজার 

ল্হত শ্রীকৃষ্ণের সর্ধ আছে, রকিণী ব! চন্দ্রাৰলীর অন্ুমতি-বাতীত তিনি অন্যপত্রী গ্রহণ 
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করিতে পারিবেন না । কাজেই রৈবতক পর্বতের কন্দরে ললিতাকে রাখিয়! গ্রীক 
বারকায় ফিরিলেন। তিনি শ্রীরাধার বিরহে ব্যাকুল হইয়াছেন, নববৃন্দাবন ব্যতীত 
ত্থহার শান্তি নাই 7 | 

১৩। নববৃন্দাবন-সঙ্গম__সপ্তম অঙ্ক 

শ্রীমতী রাধিকা বা সত্যভামা সূর্যাদেবের আদেশে দ্বারকাপুরে র।জেন্দ্র-ভবনে 
আসিয়াছেন। সুর্ধ্যদেব তাহাকে আদেশ করিয়াছেন__“সমুদ্রমধ্যবন্তী দ্বারকাপুরীর গর্ভে 
খেঁ্নববৃন্দাবন নিশ্মিত হইয়াছে ভুমি সেইখানে যাঁও, সেখানে তুমি তোমার প্রাণনাথের 
সহিত বিহার করিবে ।৮, কিন্তু তিনি দ্বারকাপতির পরিচয় কিছুই জানেন না । এখানে 

যে তাহার অতিশয় কষ্ট হইতেছে, তাহা বলাই বানুল্য। এখানে তিনি পরাধীন। 

শ্রীরাধা জানেন, হরি মধুরাপুরে বিরাজ করিতেছেন ; কাজেই তিনি ভাবিতেছেন, আমি 

দ্বারকাঁপুরে অবরুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি, কাজেই প্রিয়সঙ্গম অসম্ভব । 

বকুলা ও নববৃন্দা গ্রীরাধার সেবা করিত্েছেন। একদ1 বকুল! বলিলেন-- 

আমাদের রাজেন্দ্র ভ্রিলোক শাসন করিতেছেন, যদি আপান আদেশ করেন তাহা! হইলে 

আপনার কথ! তাহার নিকট দিবেদন করি। ৃ্ 

প্ীরাধা বলিলেন-- তোমাদের দ্বারকানাথ সকল সৌন্দর্যের আধার, তিনি ত্রিগগত 
শাসন করিতেছেন, করুন। তাহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমাকে আর 

বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করিও না, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপত্ম হইতে আমাকে আকর্ষণ করিতে 

পারিবে না। ্ 
ইন্দ্রপতী শচীদেবী করুক্সিনীকে মাল্য ও বস্থাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। 

রুঝ্সিণীদেবী তাহ! আবার সখীদের মধ্যে ভাগ করিয়! দিয়াছেন। নববুন্দা রুকিণীর নিকট 

গিয়াছিলেন প্রীরাধা বা সভ্যভামার জন্য এ মাল্য ও বস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন। এ উপহার 

দেখিয়া শ্রীরাধার দুঃখ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এসকল লইয়া আমি কি করিব? 

নববৃন্দা বলিলেন--এসকল দ্রব্যের দ্বারা সূর্যযদেবের পৃজাঁ করিতে পার। কথায় 

কথায় নববুন্দা শ্রীরাধাকে বলিয়। ফেলিলেন-_ ব্রজেন্দ্রই রাজেন্দ্র। নববৃন্দ! পূর্বের 
প্রতিশ্রুত ছিলেন, একথা! শ্রীরাধাকে বা সত্যভামাঁকে বলিবেন না, কিন্ত প্রতিজ্ঞ! ভুলিয়া 
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গেলেন । শ্্রীরাধা উতকণ্টার সহিত লিজ্ঞাসা করিলেন_-ইহা কি সতা? নববৃন্দা 

উত্তর দিলেন ন|। বকুল! স্থুযোগ পাইয়৷ ইনরাধাকে বলিল _"দখি, এই জন্যই বলিতেছি, 
রাজেন্্রকে আনন্দিত কর।' 

প্রীরাধ! বলিলেন-_ 

যন্তোত্ংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছ প্রনীতো 

হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থল-গুঞ্জাবলীভিঃ 
বেণুর্বক্জে, র€য়তি রুচিং হস্ত ! চেতত্ততে! দে 
রূপং বিশ্বো ্ তরমপি হরের্নান্ঘদঙ্গী-করোতি ॥ 

ধাহার মাথার চুলে ময়ুরের পাখ! শোভা পায়, গলায় মোটা মোট] গুপ্তাফলের হার, আর' 

মুখে বাশি, সেই রূপ ছাড়া হুরির অন্য অলৌকিক রূপকে আমার মন অঙ্গীকার করিতে 
ইচ্ছা করে না 

বকুল! বলিল--সখি তোমার বুদ্ধি বড় সরল, সেইজন্য সেই কঠোরেই অনুরক্ত 

হইয়! রহিয়াছ। 

শ্রীরাধ। বলিলেন-_মুদ্ধে, এমন কথ! আর বলিও না-_ 

ওা।সন্ত-ধুঝাপরীতহদয়ঃ কাঠিন্তমালদ্বতাং 

কামং শ্ামলম্ন্দরে! ময়ি সথি! স্বৈরী সহত্রং সমাঃ। 
কিন্তু ভরাস্তিভরাদপি ক্ণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ গ্রিয়ে 

চেতো। জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা-দাস্তং নমে হাশ্ততি ॥ 

্যামস্থন্দর গ্রেচ্ছাবিলাসী, তিনি যদি আমার প্রতি হাজার বশসর উদাসীন ও কঠিন হইয়া 
থাকেন, থাকুন, তাহার ইচ্ছা । কিন্তু শিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আমার দেহ, প্রাণ ও জীবন 

অপেক্ষা ও প্রিয়, আমি ভ্রান্তিক্রমে ক্ষণকালের জন্যও সেই শ্রীকু্ণে প্রণয়-দান্য পরিত্যাগ 
করতে ইচ্ছা করি না। 

এইবার শ্রীরাধা, বকুলা ও নববৃন্দার সহিত নববৃন্দীবনে ভ্রমণ করিতেছেন। ঠিক্ 

একরূপ ! বিশ্বকন্মীর নিশ্মাণ, যেমন বুন্দ।বন, তেমনি নববৃন্দাবন। সেই নিকুগ্তকানন, 

সেই যমুনার তটভূমি। কিন্তু গোকুল-নাথ কৈ? শ্রীরাধার দেহ সন্তপ্ত হইয়াছে. 

স্রাহা.ক কালিল্দী কুলে, কদদ্বমূলে, নলিনী-নব্দলে শয়ন করান হইল। এই সময়ে 

রী 
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নধবৃন্দ। তাহাকে একবার জিজদ্রাস। করিলেন-_ ললিতা কোথায়? ,স্রীরাধা ললিত1র 
ভৃগুপতনের কথা স্বর্গারোহণের সময় খেচরগণের নিকট শুনিয়াছেন। | 

শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। বিশ্বকণ্্া শ্রীকৃষ্ণের মুত্তি নিশ্মাণ করিয়াছেন, 
শ্রীরাধা তাহার পুজা! করিতে, গেলেন। ভ্রম হইতেছে, সত্যই শ্রীকষ্ণ। আলিঙ্গন 
করিয়া বলিলেন-_সত্যট প্রতিমা । তাহার পর শ্রীরাধা প্ীকষ্জের মালোর গন্ধ 
পাইলেন | ৃ্ 

পুজা করিয়! শ্রীরাধ৷ চলিয়া গিয়াছেন, এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে সঙ্গে করিয়া 
আসিয়া উপশ্থিত । তিনিও শ্রীরাধ'-বিরহে আত্মহারা । তিনি নিজের প্রতিমা! দেখিলেন, 

“মালা ও চন্দন দিয়া শ্রীরাধ। পুজা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখিলেন। তিনি মধুমঙ্গলের 
দ্বার প্রতিমাকে অন্য কুপ্তে সরাইয়া, নিজে ঠিক্ প্রতিমার মত হইয়া সেইখানে ফাড়াইয়া 

রহিলেন। সবীদ্ধয়ের সহিত শ্রীরাধা আবার আসিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নববৃন্দাবনে 

আবার মিলন হইল । প্রীকৃষঃ ভাবিতেছেন-কে--এ কল্পলতিক। ? ইনি যে আমার চিত্তবৃত্তি 

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন! ইনি কি আমার সেই প্রাণবল্পভা রাধা? ইহাও 

বিশ্বকন্মার নিন্মাণ ? 

শ্রীরাধা আসিয়। অশ্র-দজল-নয়নে যুক্তকরে বলিতেছেন-_প্রতি বিদ্ব, তোমার স্বীয় 
বিন্ব সেই পদ্মালোচনের কুশল ত? 

শ্রীকৃষ্ণ উল্লাদের সহিত বলিতেছেন- মায়াধনত্রময়ি রাধিকে ! কৃষ্ণ উপস্থিত কুশলে 
আছেন, কারণ এখন তুমি সেই উদ্ধীলোকগা(মনী শ্রীরাধার অনুকরণ করিয়া ইহার কল্যাণ 

জিজ্ঞাসা! করিতেছ ! 

শ্রীরাধা-নববৃন্দে! একি প্রতিমা বেশ মধুর কথা বলে ? শকৃ্ণ ভাবিতেছেন-_ 

বিশ্বকন্্মার নাট্যের কি চমণ্ক।রিতা--এই নাটোর শ্ীরাধা ঠিক্ শ্রীরাধাঁরই মঙ। 

শ্রীকৃষ্ণের নয়নে অশ্রপাত হইতেছে । শ্রীরাধা মুছাইয়। দিলেন। শ্রীরাধার 
অন্গ-স্পর্শে শ্রীকৃঞ্চ আরও আকুল হইলেন। 'প্রতিম! যে স্বাভাবিক ধর্ম প্রাপ্ত হইল' 
শ্রীরাধ। মুচ্ছিতা হইলেন। নববৃন্দার আদেশে বকুলা মুচ্ছিতা শ্রীরাধাকে লইয়া 
চলিয়া গেলেন । 

অতঃপর পরিবারসহ চন্দ্রীবলী বা মাধবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাবলী 
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শেষে শ্রীকৃষ্ণের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াই বলিয়। গেলেন--মআপনি আপনার হদয়জম 
প্রণয়িজনের সহিত ম্বচ্ছন্দে বিহার করুন, আমি অন্তঃপুরে যাইতেছি। 

১৪ 1 নববৃন্দাবন বিহ।র--অস্টম অঙ্ক 

সত্যভামাকে দেখিয়া পুরুষোত্ম শ্রীকৃষ্ণের ভ্রম হইয়াছিল, “ইহা সত্যভামার 

প্রতিমা” আর শ্ত্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সত্যভামার ভ্রম হইয়াছিল, ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমা, 
এই যে ভ্রম, ইহা কি বিশ্বকর্ম্মার মায়া? বিশ্বকম্ম] বলিতেছেন, ইহা ভ্রম না৷ হইতেও 

পারে--ইহ! বিচ্ছেদরূপ অনুরাগামুতের বিলাসন্বরূপ। “বৈশ্লেষিকনুরাগা মৃতবিভ্রমোইহয়” 

শ্রীরাধাসঙ্গমকামী পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজনন্দিনী রুকিণী বা চন্দ্রীবলীর' 
প্রসন্নতালাভের জন্য নানারূপে চেষ্টা করিতেছেন। স্ুরসৌগন্ধিক নামক অনৃষ্টচর পদ্ম 

আনিয়! দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ খাগুবপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বকন্মীর দ্বারা এমন 

অলঙ্কার নিম্মাণ করাইয়া! দিলেন, যাহা ইন্দ্রালয়েও নিশ্মিত হয় নাই। সত্যভামা, 

সূর্ধদেবের সম্পর্কে বিশ্বকণ্মীর নাতিনী; এই কারণে বিশ্বকর্মা কেবল রুক্সিণীর জন্য নহে, 
রুক্সিণী ও সত্যভাম৷ উভয়েরই জঙ্য ছুই পেটিক। অলঙ্কার নিন্্মাণ করিয়াছেন। 

' রুঝসিণী বা! চন্দ্রাবলীকে তুষ্ট করিয়া তাহার অনুমতি লইয়া! শ্রীকৃষ্ণ বন্যবেশে 
নববৃন্দাবনে গুবেশ করিলেন। শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রেমভিক্ষা 

করিলেন, তখন শ্রীরাধা নববৃন্দাকে বলিতেছেন__নববৃন্দে ইহা নিশ্চয়ই স্বপ্ন ! 
নববৃন্দ। শ্রীরাধাকে গোবদ্ধন পর্বতের শৌভা ও বৃন্দীবনে ষড়ধতুর একত্র সমাগম 

দেখাইতেছেন। শ্রীরাধা বিষগ্নহৃদয়ে নববুন্দাকে বলিয়াছেন-_হায় আমার প্রিয়সখী 
বিশাখ! কোথায়? - 

শ্রীকৃষ্ণ বিশাঁখার কথা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন-_প্রিয়ে আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। 
আমি স্রসৌগন্ধিক নামক পুস্প আনিবার জন্য অঙ্ভুনের সহিত খাগুববনে গিয়াছিলাম। 

গাণ্ডীব-ধন্থা অভ্ুন সেখানে মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ দুইটি বাজপাখী আসিয়া 
ভুইাট পাধীকে আক্রমণ কিল । নিগৃহীত পাখী দুইটির ভিতর একটি অপরটিকে বলিল, 

“বন্ধু শুক! প্রাণের আশ! প্রাণেই থাকিয়া গেল; শ্রীরাধার কন্দযভ্ত্, নৃতন চন্দ্রের 

সায় সুন্দর 'ও মধুর মৃণাল-খণ্ড আর অ।মি খাইতে পাইলাম না” এই কথা শুনিয়া শুক 
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বলিল- 'সখে রাজহংস, অ(মারও তাই, শ্রীরাধার ফলযজ্জঞে লোহিতবর্শ নাগরঙ্গফল আর 

খাইতে পাইলাম না । পাখী দুইটির এই কথোপকথন শুনিয়া আমি বাজপাখীর আক্রমণ 
হইতে পাখী ছুইটিকে রক্ষা করিলাম। তাহার পর বেড়াইতে বেড়াইতে এক বৃদ্ধার সহিত 
দেখ! হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা রুরিলাম--'তুমি কে ? 

বৃদ্ধ! উত্তর করিলু-_এই যে দীঘিকা, ইহাতে স্ুরসৌগন্ধিক-পুস্প প্রচুর পরিমাণে 
প্রস্ফুটিত হইয়াছে । আর এই বৃক্ষ-বাটিকায় অসৃতপুর্ণ মনোহর ফল পাখীরা আনন্দে 
ভোজন করিতেছে । এই সমুদয় তপস্যার দ্বারা উৎপাদিত। আমি এই দীঘিকার ও 
বৃক্ষবাটিকার পাঁলিকা পুলিন্দী। এই বৃক্ষবাটিকায় পক্ষি(দগের জন্য জজ হইতেছে । 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম__-এই যশ কে করিতেছে ? বৃদ্ধা উত্তর করিল-_-এক: 
তপম্থিনী ব্রতধারণ করিয়া দীর্ঘকাল জলের মধ্যে বাঁস করিয়াছিলেন | সে ব্রত শেষ: 

হইয়াছে-__এখন তিনি শ্রীরাধার অভীষ্ট-সাধন-নামক এক বন্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ।"ধ 

আমি তপস্থিনীকে দেখিতে চাহিলাম। বুদ্ধা আমাকে এক পর্ববতগুহ। দেখাইয়া দিল। 

সেখানে গিয়া! দেখিলাম, পরিধানে অতি মলিন বল্ধল, সর্ববাঙ্গে ধূলিমাখা, মাথায় জটা, এক 
তপস্ষিনী পদ্মরাগমণির এক মাল লইয়া জপ করিতেছে । আমাকে দেখিবামাত্র সেই 

তপস্থিনী কাতরম্বরে কাদিতে লাগিল-_ 

হ! গোকুলেন্দ্রনগদী-ঘুবগাজলীল 

হ] বল্লবীহৃদয়পঙ্গজ চঞ্চবীক ! 

হ৷ রাধিকাকুচকুরঙ্গমদ|ঙরাগ 

ভূয়োহপি হা মম দৃশোঃ পদবীং গতোহসি ॥ 

তুমি কি পুনর্ববার আম।র নয়নপথের পথিক হইলে ? 

আমি চিনিতে পারি নাই, ব্যথিত ও বিশ্মিত হইয়। জিজ্ঞাস! করিল1ম, তুমি কে? 

তিনি গদগদস্রে বলিলেন,_-আামি তোমার হতভাগিনী দাসী বিশাখা । বিশাখাকে আমি 

তাহার পূর্বব দেহ দিয়াছি, আর তোমার কুশলবার্তা বলিয়! তাহ।কে সুসজ্জিত করিয়া 

দ্বারকায় লইয়া আসিয়াি । 

প্রীরাধিকা বিশাখাকে দেখিতে চাহিলেন। নববুন্দা বলিলেন-_বিশাখাকে তাহার 
পিতা সূর্ধ্যদেব বলিয়! দিয়াছেন, যতদিন স্যমস্তকমণির বিচ্ছেদ থাকিবে ততদিন ভূমি তোমার 
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শ্রিয়সধীর সহিত সঈ।ক্ষাৎ করিও না। নববৃন্দার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন-_-একথ। 

সত্য, মাতা সংজ্ঞ! আমাকে বলিয়! দিয়াছেন-_স্থামস্তকমণি যখন তোমার হস্তগত হইবে, 
তখন তোমার সর্ববার্থসিদ্ধি হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণ নববুন্দাবনের বনশোভ দেখিতেছেন «ও শ্্রীরাঁধাকে দেশাইতেছেন ূ 
নরবৃন্দা সঙ্গে সঙ্গে আছেন । বুন্দাবনের সেই বিহারের আনন্দ*সম্পূর্ণরূপেই হইন্ডেছে-_ 

কিন্তু শ্রীরাধা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না । তাহার পর চন্দ্রাবলী আসিলেন। 

১৫। চিত্রদর্শন 

নরকাস্তুর ব্রজপুর হইতে যোলহাজার একশত রোরুদ্তামানা গোপকুমারী হরণ 

করিয়! আনিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ নরকাম্ুরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধীর করিয়াছেন। 
এখন সেই গোপকন্ঠাগণের জন্য রৈবতক-পর্ববতে ষোলহাজার একশত গৃহ নিশ্মিত 
হইতেছে। নরকান্থর প্রচার করিত যে এই কম্তাগুলি রাজপুত্রী। নরকান্থরের ব্যবহারে 

কামাখ্যাদেবীও অসন্তুষ্ট হইয়ছিলেন, তিনিই ইন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং 

ইন্দ্র আসিয়! শ্রীকৃষ্ণকে নরকাস্থর বধের জন্য অনুরোধ করেন। পশুপালশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ 
সপুবৃষকে বন্ধন করিয়া, নগ্নজিৎ-ছুহিতা। মিত্রবুন্দাকে লইয়া আসিয়াছেন, ইনিই পদ্মা । 

শৈব্যা ও ভদ্রাকে আর মদ্্রেশ্বর-নন্দিনী লকন্মমণা-নান্ী শ্যামলাকে শ্রীকৃষ্ণ লইয়া 
আসিয়াছেন। 

চন্দ্রাবলী বা রুন্সিনীর জনুমতি-ব্যতীত এখন শ্রীকৃষ্ণ কিছুই করিতে পাবেন না। 

কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি লইলেন। 'সত্যাখ্যলোক দর্শনের জন্য আত্ম (ক্রঙ্গা বা কাম) 
কর্তৃক প্রাধিত হইয়াছি-_ অতএব সেখানে যাইতে অনুমতি দাও ।” এই প্রকারে অনুমতি 

লইয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য নববৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। 
শ্রীরাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নব-বুন্নাৰনের শোভা দেখাইতেছেন, 

এমন সময়ে একটি বাণী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। তাহার 

পর শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিলেন ও শ্রীরাধকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে মলয়ানিল, 

শ্রীরাধা কোথায় বলিয়া দাও । হে কুরঙ্গি, তোমার নয়নযুগল শ্রীরাধার নিকটেই এই 
চঞ্চল নেত্রলীলা শিখিয়াছে। শ্রীরাধা কোথায় বলিয়! দাও। তাহার পর দাড়িমি বুক্ষকে 
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জিজ্ঞাস! করিতেছেন । এই সগয়ে স্বকঠি আপিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আলেখ্য দর্শনের 

জন্য একরপ বাধ্য করিলেন। পর্ববত-গুঁহায় এই আলেখা আছে, একজন বিচ্যাধরী তাহা 
স্বানিয়ছেন। রাত্রিকাল, কৌস্ত্রভমণির আলোকে সেই চিত্রপট দেখিতে হইবে । 

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, মধুমঙ্গল' ও নখবুন্দ আছেন। চিত্রপট দেখা হইতেছে । নন্দোৎুব, 

পৃভনামোক্ষণ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ, গোকুলেশ্বরীর দধিমন্থন, শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন, যমলার্ভুন- 
ভূপ্তন, বওসাস্থুর বধ, অথান্ুর বধ, ব্রহ্মার স্তব, ধেনুকাস্থুর বধ, বলদেব-কর্তৃক প্রলম্থান্ুর 
বধ প্রভৃতি চিত্রপটে চিত্রিত হইয়াছে । শ্রীরাধার খেদ উৎপন্ন হইবে বলিয়! বিশ্বকর্মা 
কাদলিয়দমনলীলা প্রকাশ করেন নাই । তাহার পর দাবানলপান ও বন্ত্রহরণ। এই 

“চিত্র দেখিতে দেখিতে ভ্ীরাধাকৃষ্জের প্রেমালাপও হইতেছে । তাহার পর দ্বিজপত্ীগণের 

নিকট অন্নভিক্ষালীল!, গোবর্ধনধারণ | এই স্থানে পর্ববত গুহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে 
তাহাদের পণ রাখিয়া! যে পাণ1 খেলা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়! দিলেন। তাহার 

পর রাঁস। “রাস, এই কথাটি শ্রবণমাত্রেই শ্রীরাধা উদ্পূর্ণাগ্রন্ত হইলেন। শরীক 
উত্স্থক্যের সহিত বলিলেন-_ 

নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয় কেলিসিন্ধৌমনে। বিবুর্ণতি বিধূর্ণতি প্রমদচক্র কীর্ণ, শিরঃ | 

অহেো1! কিমিদমাবয়েঃ সপদি রাস নামাক্ষরদ্য়ী-জন্ুষি নিন্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি ॥ 

রাস, এই নামের অক্ষর দুইটি যাহ! হইতে উৎপন্ন, সেই শব্দ শুনিবামাত্রই আমাদের 

দ্ুইজনের,.মন প্রণয়কেলিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল, আনন্দচক্রে মন্তক পরিব্যাপ্ত হইয়া 

ঘৃণিত হইতে লাগিল। 
তাহার পর অশ্বিকাঁবন ও তথায় সর্পদেহ হইতে স্ুদর্শনের মুক্তিলাভ। তাহার 

পর শম্মচুড় বধ, বৃষাস্থরবধ, ব্যোমান্থর বধ। এইবার আক্রুরাগমন। অক্রু/রের নাম 

শুনিয়াই শ্রীরাধা মুচ্ছিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,-_- 
কোমলে কাতর হইও না, ইহা চিত্র । তাহার পর মধুরাগমন, রজকবধ, কুজার লীলা, 

কংসবধ। ৃ 

শাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এস আমরা সকলে 
* কালিন্দীতীরে যাই। ৰ 

এইবার মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ । শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর নিকট অনুমতি 
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লইয়া সভ/লোকে গিয়াছেন--ইহাই চন্দ্রবলী জানেন। চন্দ্রাবলী বিরহে কাতর] হইয়া 
নববৃন্দাবনে আসিয়াছেন। চন্দ্রাবলী জানেন নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষেের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ট্মিত 
প্রতিম। আছে । 'মাধবী চন্দ্রাবলীকে বলিতেছে,--শুনিয়াছি রাজেন্দ্র, এংনও ব্রচ্মলোকে 

যান নাই, এইখানেই আছেন। চন্দ্রাবলী বলিতেছেন, সত্য, আমি তাহার অঙ্গের সৌরভ 
প|ইতেছি। চন্দ্রাবলী দেখিলেন এক কুণ্জের দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ । ভ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন-_বিদর্ড- 

নন্দিনী এখন দ্বারকায়, আমি নির্বিবন্পে এই উপবনে বিহার করিব। চন্দ্রাবলী কেবল 

'বিদর্ভনন্দিনী” এই কথাটি শুনিয়াছেন। শ্রীকৃষ্জ একরূপ বলিতেছেন, চন্দ্রাবলী অন্যরূপ 

বুঝিতেছেন। এইবার উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বুবিতেই পারেন নাই, 

ইনি চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী শ্রীরাধাকে দেখিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, ইহা! বোধ হয় মায়া" 

নির্মিত চন্দ্রীবলী বুঝিলেন ও শেষে বলিলেন,__দেব, আপনার সক্কোচ দেখিয়া আমি 
বিদীণ হইতেছি, আপনি প্র্ন্ন হইয়! নিয়ে ক্রীড়া করুন, আমি অন্তঃপুরে চলিলাম। 

এই বলিয়! চন্দ্রাবলী সঙ্গিনীগণসঙ্গে চলিয়া গেলেন । 

১৬। দশম অঙ্ক-_পূর্ণ-মনোরথ 
চিত্রদর্শনের দিন দেবী কুক্সিণী প্রকৃত অবস্থা! বুঝিয়। সত্যাকে বা শ্রীরাধাকে অন্তঃ- 

পুরে লইয়! গিয়! অবরুদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছেন। কামরূপ দ্রেশের যে শুকপক্ষী মধুমঙ্গলের 

নিকট ছিল, দেবী রুকিণী তাহাও চাহিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীরাধাকে দর্শন করিবার জন্য 

শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় উতকন্তিত হইয়াছেন, নববুন্দা তাহাকে বলিলেন, উহা! অসম্ভন্। এই 

সময়ে সত্রাঞ্জিৎ রাজ! পিঙ্গলানাম্দী এক দাসীর দ্বার! সত্যভামার নিকট স্যমস্তকমণি পাঠাইয়! 

দিলন। শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গল ও নববৃন্দার সহিত পরামর্শ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন । 
মধুমঙ্গল রুক্সিণীদেবীকে জানাইলেন যে সত্রাজিৎ রাজ! হ্যমস্তকমণিসহ দুইজন দাপী 

পাঠাইয়াছেন, তীহার। অন্তঃপুরে সত্যভামার নিকট যাইবেন। কুক্মিণীদেবী অনুমতি 

দিলেন, কিন্ত্বু শ্যামবর্ণা ও অবগুনবতী দাসীকে দেখিয়া তাহার মনে সন্দেহ হইল। 

সত্যভাম! বা! শ্রারাধা অবশ্য তাহাকে চিনিয়াছেন। নিভৃতে অশ্রঃপুরে তাহাদের মিলন 

হইল। দেবী-রুক্সিণী হঠাৎ স্যামন্তক মণি দেখিবার জন্যা সেখানে গিয়। উপস্থিত। শ্রীকৃ্ঃ 
ধরা পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি রুক্সিণীকে বা চন্দ্রীবলীকে বলিলেন--দেবি আজ আমাকে 

চিনিতে পারিবে কি না, ইহার পরীক্ষার নিমিত্ত আমি এই নাট্য অঙ্গীকার করিয়াছি । 
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জ্ীটাধার মনে বড় কট হইল। তিনি কালিয়হুদে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে 
স্বল্প কগিলেন। এমন সময়ে শ্রীক্ধফ দংবাদ পাইকোন,লৌপঙ্গালী ও যশোদাঃ সহিত ব্রজ- 
বাসী বন্ধুগণ ছ/রকায় আ্িয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী তীছাদের নিকটে গেলেন। 
শকষ গোফুলেশ্বরী বশোদার ক্রোঁড়ে বসিয়াছেন। বশোদ পুত্রের মস্তক আত্রাশ হরিয়া 
বলিতেছেম-..ঃপুত্র তুমি আমীদের ভুলিয়া গিয়াছ, বহুকাল দেখা দাঁও নাই।' শরীক 
বলিতেছেন__মা' কেন লজ্জা দিতেছ? আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি! সাহার 
পর শ্রীকৃষ তাহার শুকপাখীর কথা, হরিণ-শিশুর কথা, 'মযুরের কথা! ও রাখালসখাগণের, 

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যশশোদ বলিলেন, রাখালসখাগণ আসিয়াছে-_:বাহিরে নুধর্্মায় 
বসিয়া রহিয়াছে । শ্ীকৃষঃ'চলি্া গেলেন। চন্দ্রাবলীই আসিলেন। যশোদা। ডাহাকে 
কোলে লইলেন, আনন্দের সীম! নাই। যুখরা চন্দ্রাবলীকফে আলিজন কপি প্রীরাধার 
জন্য কাদিতে লাগিলেন! রোছিণীও কীদিতো,ছন, পৌর্ণমাসীও গ্কাদিতেছেন। এদিকে ' 
ললিত! ও পল্ম! আসিলেন, জানন্দ আরও বাড়িয়া গেল। দেখাশুনা ও পরিচয় হইল |" 
চন্দ্রাবলী জানেন না যে সত্যতামাই শ্রীরাধা। শ্রীবাধার জন্য তাহারও প্রাণ কাদিয়! উঠিল। 
এই সময়ে সংবাদ আপিল সত্যভাম! কালিয়ন্দে প্রবেশ করিতেছে, আর প্রীকৃষঃ তাহাকে 

উদ্ধার করিতে ধাবিত হইয়াছেন। প্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উদ্ধার করিলেন। মহাদেব দ্বায়কায় 

উপস্থিত। এইবার সকলে বুঝিলেন শ্রীরাধাই সত্যভামা। চন্দ্রাবলী তখন শ্্রীরাধার 
ক জড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন অনুভব করিতেছেন তিনি 
গোকুলেই বাস করিতেছেন। বিশ্বাখাও নিঝর হইতে উঠিয়া আপিলেন। বিশাখা 
শ্রীকৃষ্ণের করে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিলেন। চন্দ্রাবলী প্রসন্নচিত্তে অনুমতি. দিজ্েন। 
রৈবতপর্ধতের সন্ধিত পর্বরতরাজ বিন্ধ্য ও প্লেবর্ধন আদসিলেন, যদুবীরগণসহ. বলনা ও 

যছুকুলরমণীগণসহ রেবতী আসিলেন | নন্দ, ভীদায়, সুদ্দাম সকলেই আসিয়াছেদ। কেহই 

বাকি নাই। বশিষ্ঠ ও অরুদ্ধতী, অগন্ত্য ও লৌপামুদ্রা, ইন্দ্রশচী, কুবের খদ্ধি, যম-ধূমোর্ণা, 
বরুণ-গোরী, সূর্যয-সংজ্ঞা, মরু শিবা, জদ্নি-স্বাহা, চন্দ্র রোহিনী, সকলেই ট আাসিলেন। 
সত)ভাদার বিবাহ ব1 জীরাধাকৃষণেের সঙ্গম মহোতসধ। 

ে 
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[আমরা পূর্ববর্তী 'বীরভূমি'তে অপ্লকাশিত পদাবলী প্রক্কাপিত করিতেছিলাম। এখন পুনরার, 

যে সৃকল অপ্রকাশিতণ্পুর্ব পদাবলী সংগৃহীত হইতেছে, তৎসমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিব। 
পৃদ্কজতরু', পিদকম্নলতিকা', ক্ষণদাণীতচিত্তামণি' “গৌরপদতরঙিনী', «অপ্রকাশিত পাদরদ্বাব্দী 

রতি বহুল প্রচারিত পদসংগ্রহগ্রন্থে যে সফল পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই, আমর! সেই 
সফল পদ প্রকাশিত করিব।] 

১। পদকর্তী_-ভাগবতানন্দ ' 

'্হাপ্রকাঁশিত পদরদ্বাবলী গ্রে, এই পাঁকর্তার কুঞ্জতগ্গবিষয়ক একটি মাত্র পদ প্রকাশিত 
হইনাছে। আমৰ1 একথানি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে ( ঘতন-লাইব্রেরী পুথি, নম্বর - ২০৮৮ ), ভাগবতানন্দের 
আরও ছইটি পদ প্রা হইয়াছি। সেই পদ ছুইটি এই স্থলে উদ্ধৃত হুইল-_. 

€»সোদগার ) 

(১) 
মছচরি সব মিলিল ধনী মন্দিরে গুনইতে কাহুক লেছা। 
রাই স্ুচচ্জ বদন হেরি ভূলল পুলক করদ্িত দেহ ॥ 
সে! সব হেরি আকুল ভেল সুন্দরী গর গর প্রেম ভরে। 
পিপে কি পিরীত রভস রস মাধুরী শোঙরি নয়ন ঝুরে ॥ 
কছইতে চাহ থেহ নাহি বান্ধই গ্গদ ভাষ হি ভাস। 
ক্ষত কত ভাব উতাতই অঙ্গহি মধুর মধুর থেলে হাস। 
প্রেম পসার পলারল রঙ্গিনী বচন অমিয় রসপুর। 

ভাগবতানন্ধ কহ ইহসুন্বরী সুনিতে শ্রবণ সব ঝুর ॥ 

(২) : 
কছব কি কাঙ্ছ চরিত বরণ্মাধুরী এক বয়ান বিধি দেল। . 
দরশনে লোরে অধির ভেল নাগর আদরে আগুসারি নেল॥ . 
কহুইতে চাহ অধর যুগ ঝাপই অনক্ষণে আধভাস। 
আগমন বাত পুত পদ পুব্নত পুছত লেই নিজ বাস ॥ 



রর 
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কাহ। হামে থোয়ব খেহ না লাগই থোই চাহসি নিটির। 

বদন হি ছেরি চুলাও কর পঙ্কজ নয়ান নামখ কক সথিয়॥ 

দয়শ €প্রম সাওরে « ভেল আঁকুল তন .. তনু পসানি নাঁ পারি) 

' চরুণ ছুভাতি মরম মিটাওই '. তাগবতানিদ বলিহাযি ॥ 

, ..২। পদকর্তী--যাদবেন্দু হিরা 

». এবাবৎ প্রকাশিত প্রধান প্রধান পদ-সংগরহ গ্র্থে বাদবেন্দুর পদ প্রকাশিত হইতে দেখি নাই। 
আমর! ( রতন-লাইগ্রেরী--২*৮৮ সংখ্যক পুথি ) এই পদকর্তার ৪টি মাত্র পদ প্রাণ হইযাছি। ॥ এই- 
সথকে তিনটি পদ্দ উদ্ধত হইল-_একটি পদের অর্ধাংশ নষ্ট হইয়াছে। 

(গোষ্ঠ-লীল! ) 

(১) 

দিছে রাণী বাম করে শাম । দক্ষিণ করে বলরাম ॥ 

হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে। 

প্রাণের অধিক শ্টাম সপে দি তোর হাতে ॥ 

রামের হাতে শ্ঠাম দিয় বলে নন্দরানী । 

লঞা যেছে। আমার গোপাল, এনে দিও তুমি ॥ 

যমুনার তীরে যখন গোপাল ধেঞ1 যায়। 

আড়ুড় বিষম বড় সামালিও তায় ॥ 

গোধনে গোধনে বখন লাগে হুলাভলি। 

সেখানে সামালো আমার পরাণ পুতলি ॥ 

নবনব তৃণাঙ্কুর যেখানে দেখিবে। 

সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে | 

রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা । 

নৃতন পল্লব নএ] দিও মন্দ বা। 

কাল যমুনার জল, কাল নীলমণি। 
কালজ্লে কাঁলরপ মিশার় পাছে জানি ॥ 

প্রাগধন তোরে দিএগা আমি ঘরে যাই। 
যাবিন্দু বলে রানী, কিছু ভর নাই । 
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বৈ রৈর ২... 

নেধারি বহন, 
আহা ৫৫] £াগি। . 
অভ্রে কাতরে, 

ওদাম হুদ।ম, 

রী মুত এই, 

. কল্যাণ কুশলে, 
 যাদবেনু সুখী, 

.. স্বীরভূমি 

(২). 
কয চরে। রর 

জুত্বাক প5% তবে মায়ে ছেড়ে ছে রে। 
যশোদা। রোহিণী, নেহারে চান্দ মুখ খানি। , 
আথে জল ঝরে, ও “মুখে নাহি সরে বাণী॥ 

শোন বত). " ॥ তোমা সভাদিকে কই। 
ঘরে লঞাযাই।. . ... পরাণ পুলি ্./ . 

5.১ গ্োসাকী রাখুক তোরে, মায়ের সুনে এই দেখা। ; . 
।. তবে প্রাণ রাখি, . . নম্ব ঘুচায় ধেলু-রাথা॥ . 

(৩) 
গোঠ বিজই রাম কানু। 
আগে.পাছে শিশু ধায়, লাখে লাখে খেনু ॥ 

. নপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন তুলে। 

টাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধুলে | 
নুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি। 

কারু নীল, কারু গীত, কারু বা। ধড়ি ॥ 

কারু হাতে রাঙ্গ! লাঠি, গলে গুগ্রাহার। 
কার কার কান্ধে শৌভে ভোজনের তার | 
কেহ কেহ ধেঞা। গিএ ধেনু বাহুড়ায়। 

যাদবেন্দু এক পাশে দীড়াইয় চায়॥ 

আশিবরতন মিত্র 



সতীশচন্জের গান 

বীরুম জেলার অন্তত চহটাগ্রামে সভীশচন্জ মুখোপাধায়ের জন্ম। ৪1৫ বৎসর পূর্বে তাহার 
মৃত হইগ়াছে, মৃত্কালে বয়ঃক্রম অধিক হা মাই, ৩০1৩২ বৎসর হইয়াছিল। এপর্যাস্ত তাহার 

সন্ধে আমর! এইটুকু খবর পাইয়াছি। বীয়তৃম ঝ্ঞ্চলে তীহায় গাঁন, লোকের মূখে মুখে ও ভিখারী 
উরাগীদিগের স্বা৫া বিশেষভাবে নুপ্রচলিত এবং মঘানৃত হুইয়াছে। 'বীয়তূম-অধচল+ বলিতে কাটোয়ার 
গশ্চিমাংশ, যাঁহাকে 'মধ্য-রাঢ়' বল! যায়, সেই অঞ্চল বুবিতে হইবে। 

* সভীশচন্ত্রের সঠিক্ পরিচয় পরে পাওয়। যাইযে। এইটুকু জান! গিয়াছে, তিনি সাঁধক- 
' ধরশ্রণীর লোক ছিলেন, জপ ধান পূজা প্রভৃতি অহষ্ঠান লইয়া! খাঁকিতেন। তারাপুর, বন্কালীভল! 
প্রভৃতি নিকটবর্তী পীঠস্থান ও তীরঘস্থানে যাডায়াত করিতেন, আর ধর্মপ্রিয় লোকজনের সঙ্গ করি- 
তেন, তাহাদের অনুরোধে অনেক সময়ে গান রচনা করিম তাহাদের গুনাইতেন। বাউল বৈরাগী 
কেহ কেহ তাহাকে গর বলিগ্া দাবী করেন। এই গুরু, কি প্রকারের তাহা বলা যায় না) গানের 
গুরুও হইতে পারে। 

বাঙ্গালার কবিতাঁকানলে সাধকের গান বলিয়! পরিচিত বন সঙ্গীত আছে। সৌরতে, 
পবিত্রতায় এই গানগুলি অতুলনীয়, আর এই গানগুলির সমাদরও খুব বেশী। বিনা'চেষ্টায় অল্লদিনেই 
এই গানগুলি লোকের মুখে মুখে সমগ্র দেশে প্রচারিত হসয়া যায়। কিগুণে এই গানগুলির এত 
আদর ও প্রসার হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। 

সতীশচন্দ্ের গান ভিথারী বৈরাগীর মুখে অনেক গুলি শুনিয়াছি। এই গানে এমন একট! 
আন্তরিকতা, স্বাভাবিকতা, ও বচছন্দতা আছে ধে এগুলি সাধকসঙ্গীতের টং হইবার উপযুক্ত। 
তাহার সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত হইতেছে, পরে আরও আলোচনা হইবে। 

বর্ধমান জেলার জীগরাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিট নি়ের চারিটি সর্লীত 
আমরা পাইয়াছি। 

(১) 

কছরে মন তার! তারা, রহরে মন তারাপুরে। 

কেন বৃথা এ ছুংখ ভোগরে, এ ভব ঘোরে ঘুরে ঘুরে | 
দ্বারঞ্ষা নাম ধারিণী, পাপশ্ছারিণী, প্রবাহিনী কৃলে, 

মহাম্মশান মাঝারে তার বিয়ে শানুলী মূলে, 



$৩ বীরতৃমি 

« উদ্মিলিত করি নেত্র, দেখরে এই মহাতীর্থ, 

যে ক্ষেত্রে পৃশিবাধৃ্র, কর্ণ যায় দুরে। 
বশিষ্ঠারাধিতা তারা, বন্র তারা শিলামরী," 

তত্র বসি বিহ্রসি, এক্ষেত্র বারাণসী জঙ্গী 
তারশ্চরণে তার! দিয়ে, রুহয়ে শমনে তাড়া দিয়ে, 

ভাকরে মায়ে, নিকুপ।য়ে, রাখিব পায়ে কপ করে ॥ 

ধন্ত রাজ। রামকৃষ্ণ, ধন্ত মহ! পুগাবান, 

ধার কীর্তি অন্তাপিও, ভারাপুরে বিদ্যমান ; 

সাধন করি স্বকীয়েই, সাধকজন মাঝে শেঠ, 
যার কীন্তি করি দৃষট, শুভাদৃষ্ট বলে নরে ॥ 

বিরিঞিৎ বাসব ভব, ধার মহম। না! জানে, 

অক্ষম অধম দ্বিজ, সতীশ তার গুণ গানে; 

বিষয়-বিষ বিসজ্জিয়ে, তারানাম পীধুষ পিম়ে, 
প্রেমে ঢলিয়ে, তার। গলিয়ে, তার। বলিয়ে নাচ নারে ॥ 

[ বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপুর গ্রামে ঘ্বারকানবীর তীরে তারাপীঠে বসিয়া! এই গানটি রচিত হয়] 

(২) 

আড়ম্বরী ঘটায়, কপাল-জোড়। ফোঁটায়, 

মদের বোতল পাঠায়, ভূলবে নাক মা। 

ম! স) বলে যত, চেচাও, ডাক, মাথা ঠোক, 
. কথায় সেত, কাড়বে নাক রা॥ 

মর নেশার ঘোরে, চকার বকা কয়ে, 

ম-কারে বিকার মলে, অহঙ্কারে এমন চক্র করে, 

তার চক্রে পড়ে শেষে, কুলাল চক্রে ঘুরে, প্রাণে বাঁচবে ন1 

তারে ধররে হয়ে বীরাচারী, কিন্বা। হয়ে বামাচারী, 

বামন ধরবে চাদ, বামুন হবে হাড়ী, 

লম্বা! কে চাধারী, কৌপীন আট? দাড়ী, 
আস্নুজারী ভারী, কাজে ফুরুৎ-ধা। ॥ 



সতীশচন্দ্রের গান ৪৭ 

সাধ মহামন্ত্র, চল তস্্পথে, গুরু বই ভূলোন। কারো মন্ত্রাতে, 
তবে জয়ী হবি, সেই ষষ-হস্থণাতে, সাধন দরিস্বাতে, পেতে পারবি না ॥ 

বিজ সতীশ কয় বেদিন ঘরে ঢুকবে জগৎ ভ্রমি, | 
সেদিন ভক্তি নিক্তি কাটার মরবে বেশী কমি, 

যেদিন প্রেন্ব-সিদ্ধু মধি, হতে পারবে প্রেমী, 

সেদিন জানবে তৃমি, কোথায় তোমার ম1॥ 

[ কোনও গ্রামে কতকগুলি লোক তান্ত্রিক বীরাচারের নামে তাহাকে সুরাপান করিবার জন্ত 

অনেক পীড়াপীড়ি করেন। তি:ন তাহ! অস্বীকার কয়েন এবং বীরাচারের ব্যাভিচারিগণ প্রক্কৃতিস্থ 

হুইল, তাহাদের অন্থরোধে সঙ্গে সঙ্গে এই গানটি রচন। করিয়া! তাহাদের শুনাইক়াছিলেন। ] 

(৩) 

জয় ম] বস্কালী কালী, কাল-ভয়ে মা রাখ দাসে। 

বড় ভীত হয়ে এসেছি তারা, দাড়াতে তব পদপাশে ॥ 

কোপাই-তটিনী-তট নিকটে পীঠমাঝে কি মহামেল!, 

স্বহর কুলকুগুলিনী, কুগুমাঝে কর খেলা, 

(আমার) বয়ে গেল জীবন-বেল।, চরণ ভেল পাবার আশে ॥ 

কাঞ্চিদেশে বিরাজ কর মা”, করকাঞ্চিবিভূষিণী, 

ঈশান সনে শ্মশান মাঝে, খেল সুখে ম! ত্রিনয়নী, 

ভৈরব নামেতে রুরু ভৈবব করিছে ধ্বনি, 

গুনি সে ধ্বনি, সাধক ধিনি, লভেন সিদ্ধি অনায়াসে ॥ 

তুধিতে জীবন দেহ কেহ কেহ তুষিছে শ্রুতিপাঠে, 
কত সাধক দণ্ডী, পড়িছে চণ্ডী, বসি কুণ্ডের ঘাটে ঘটে, 

মহাঁচায়। তোর মহামেলার়, কি আনন্দ মহাপীঠে, 

নিরখি গেমে আথি ফোটে, কার ধার! ন। পড়ে ভেসে ॥ 

হে শিব-আদরিণী শিব-পুরাণেতে আছে জানা, 

জীবে দাঁও শিবত্ব-পদ, করিলে পদ উপাদন, 

তোর নাম নিলে মা শবাসনা, কার ন। পুরে স্ব-বাসনা, 

তাঁই বাসন! যেন রসনা, ভাঁদে গে। কালী নাম রসে ॥ 



৪ . বীরভূষি 

আশিতে মনতেদনা, বিবেদি জননী তব পায়, 

চরম দিনে চরমণ্ধ্যানে, যেন মতীশের জীবন যায়, 
পাপী বলে ঠেল না পান্ন, অন্গপায়ের মাহি উপার, 

স্থান দিতে এ রাঙ্গা পায়, বঞ্চিত করোন। শেষে ॥ 

[ বীরভূম জেলার বোলপুর চৌকীমধ্যে কোপাই নদীর তীরে কঙ্কালীগী!ঠর মহাঁমেলার সময় রচিত 

(৪) 

ইওযরে প্রেসাননে। চিত, বাধাগোবিন্দ চরণাশ্রিত। 

অকারণ দহিছ কেন, চিন্তাচিতানলে চিত ॥ 
যাইবে ছঃখ, পাইবে নখ, দেখ সে সুুখময়ে ডেকে, 
পড় বিপাকে, পাকে পাকে, সেই বাক। সথাকে ভূলে থেকে, 
যাবে, পাষে আনন, বাধাগোবিন্ন বল মুখে, 

রসে ভাসায়ে রসনাকে, পান কর নাম রসামৃত ॥ 

ত্যজ কনক, ত্যজ কামিনী, ত্যজ বিষয়, ত্যজ মান্বা, 

মজ মুরারির পদ-রাজীবে, জগতজীবে কর দয়া, 

পণষে জ্রীগুরুকপাতে, ঢারুশাস্তি-তরুতলে ছায়া, 

(তোর) সম্তাপিত জীবনকায়!, জুড়াবে জনমের মত ॥ 
ধর্মাধর্ম সর্ব কর্ম, নধর্পণ করিতে তাকে, 

বলে ডাক, হ। গোবিন্দ, তেন ফা মগন্ধ নাহি থাকে, 

দ্বিজ সতীশ ভাঁষে, হৃদরে এসে, কবে হেলস হেসে, দাড়াবে বেকে, 

দেখে হদি-গোলকে, গে।পবালকে, পুককে হব পুলকিত ॥ 




